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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Θεσσαλονίκη, 31/12/2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ      Αριθµ. Πρωτ: 88 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
&  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  
Υ.Μ.Α.Θ  & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Ταχ. ∆ιεύθυνση     :   ∆ιοικητήριο 
Ταχ. Κώδικας  :   541 23 Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες   :   Α. Κωφός 
Τηλέφωνο      :   2310 379225  
E-mail        :  kofosa@mathra.gr 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισµού Υδροληψίας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη  : 

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2937/2001 «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που αφορούν 

στην επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ρυθµίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες 

διατάξεις» (Α 169) και ιδίως του άρθρου 18 αυτού. 

β) του άρθ. 20 Ν. 2651/1998 «Ρυθµίσεις θεµάτων της χρηµατιστηριακής αγοράς, 

συγχώνευση Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισµού 

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και άλλες διατάξεις» (Α 248) 

γ) του άρθ. 15 Π.∆. 156/1997 «Μετατροπή του Οργανισµού Υδρεύσεως 

Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) σε Ανώνυµη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού 

της» (Α 132) 

δ) του Π.∆. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, 

συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία 
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Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 

µετονοµασία τους σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική 

Γραµµατεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 

της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»  

ε)  του Π.∆. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 

Υπουργείων»  

στ) του Π.∆.167/2005 (Α΄ 220) «Οργανισµός του Υπουργείου Μακεδονίας-

Θράκης»  

ζ)  του άρθρου 7 του Π.∆.85/2012 (141 Α΄) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, 

µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 

του Π.∆. 98/2012 (Α΄ 160) 

η)  του  άρθρου 90 του Π.∆.  63/2005  (Α 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

2. Την υπ’ αριθµ. ΕΓΑ/606/26-7-2001 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής

Οικονοµίας & Οικονοµικών και Μακεδονίας – Θράκης «Κατάρτιση Καταστατικού 

της Ανώνυµης Εταιρείας «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 

Α.Ε.»» (Β 989), τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, 

καθώς και το κωδικοποιηµένο καταστατικό όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 21 

παρ. 3 περ. (ι) αυτού 

3. Την υπ’ αριθµ. 7507/2000/22-3-2001 Απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας –

Θράκης «Έγκριση του Κανονισµού Υδροληψίας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» 

4. Την υπ’ αριθµ. 070/7-3-2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου της

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

5. Το υπ’ αριθµ . 4760/Γ∆ 94/20-3-2013 έγγραφο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

κρατικού προϋπολογισµού. 

Αποφασίζουµε

Εγκρίνουµε τον Κανονισµό Υδροληψίας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., όπως 

διαµορφώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 070/7-3-2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της εταιρείας και µετά τις αναγκαίες τροποποιήσεις, ο οποίος έχει ως εξής: 
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«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Άρθρο 1ο 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

Η χορήγηση νερού σε ακίνητα της ζώνης ευθύνης της ΕΥΑΘ Α.Ε. γίνεται µόνο 
από τους αγωγούς διανοµής και ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων καταναλωτών 
φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

Για το σκοπό αυτό συµπληρώνεται για λογαριασµό τους, έντυπη αίτηση, η οποία 
ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η αίτηση αυτή µπορεί να αφορά: 
1. Προσωρινή υδροδότηση
2. Οριστική υδροδότηση
Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού 

σύµφωνα µε τους περιορισµούς του παρόντα κανονισµού ή όσους τυχόν θεσπιστούν 
στο µέλλον. Η ΕΥΑΘ A.E. έχει το δικαίωµα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει 
σε τµηµατικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισµένες ώρες κατά την 
κρίση της. Το καταναλωτικό κοινό ενηµερώνεται για τις διακοπές αυτές µέσω ∆ελτίου 
Τύπου που εκδίδεται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. και κοινοποιείται στον αντίστοιχο ∆ήµο, 
ραδιόφωνο, στο Call Center κτλ. 

Μπορεί ακόµη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση σε 
περιπτώσεις παρατεταµένης λειψυδρίας και όταν υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης των 
πηγών νερού. 

Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ A.E. είναι 
δυνατόν, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του 
ελάχιστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. 

Η ΕΥΑΘ A.E. δεν έχει καµία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε 
µηχανήµατα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρεούται να 
καταβάλει αποζηµιώσεις για την αιτία αυτή. Επιπλέον, δεν έχει καµία ευθύνη για τυχόν 
βλάβες από αύξηση της πίεσης που όµως δεν θα υπερβαίνει τις 12 Atm.   

Η ΕΥΑΘ A.E. δεν είναι υποχρεωµένη να ικανοποιεί απαιτήσεις µεγάλων 
στιγµιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισµένο χρονικό διάστηµα µέσα στο 
εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέµεται περίπου οµοιόµορφα 
µέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούµενη 
ποσότητα αιχµής µέσω δεξαµενής του. 

Τέλος για λόγους ανωτέρας βίας ή βλαβών στα δίκτυα που επιβάλλουν αναγκαίες 
παρεµβάσεις για την αποκατάστασή τους, είναι δυνατόν η ΕΥΑΘ A.E. να προβαίνει σε 
διακοπές του νερού. Οι κύριοι λόγοι που επιβάλλουν την διακοπή παροχής νερού είναι: 
α)  Βλάβες των ωθητικών συστηµάτων και των αγωγών διανοµής 
β)  Εργασίες σύνδεσης, επέκτασης, συντήρησης, καθαρισµού και αντικατάστασης 

δικτύων ύδρευσης 
γ)  Καθαρισµός και συντήρηση των δεξαµενών 
δ)  Βλάβες των Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή έλλειψη 

ηλεκτρικού ρεύµατος που παρεµποδίζει την κανονική λειτουργία αυτών 
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ε)  Λόγοι ∆ηµόσιας Υγείας 
στ) Άλλοι τεχνικοί λόγοι 

Άρθρο 2ο 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ

Με την διαδικασία αυτή αντιµετωπίζεται η υδροδότηση:  
α) Εργοταξίων, για ανέγερση κτίσµατος (µε ή χωρίς χώρο υδροµέτρων) και 
β) Ειδικών χώρων, για εξυπηρέτηση πρόσκαιρων αναγκών. 

1. Προσωρινή υδροδότηση εργοταξίου για ανέγερση κτίσµατος.
1.1. Κτίσµατα µε χώρο υδροµέτρων 

1.1.α. Για την προσωρινή υδροδότηση εργοταξίου και εφόσον προβλέπεται 
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό να κατασκευασθεί χώρος υδροµέτρων, 
απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, (αντίγραφα εκείνων που 
εγκρίθηκαν από το Πολεοδοµικό Γραφείο) υπογεγραµµένα από τον 
Μηχανικό που τα συνέταξε και τον εργολάβο: 
α)  Τοπογραφικό διάγραµµα (εις διπλούν) 
β)  Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας ανέγερσης οικοδοµής 
γ) ∆ύο (2) κατόψεις του ισογείου ή ανωγείου στις οποίες φαίνεται ο χώρος 

των υδροµέτρων σε σχέση µε την κύρια είσοδο της οικοδοµής. 
δ)  Τοµή της οικοδοµής που περνάει από το χώρο των υδροµέτρων µε σαφή 

ένδειξη του ύψους του χώρου αυτού και της διαφοράς υψοµέτρου του 
δαπέδου, από το δάπεδο της κυρίας εισόδου. 

ε) ∆ιάγραµµα κάλυψης σε περίπτωση που τα υδρόµετρα τοποθετηθούν 
στην περίφραξη και όχι εντός του κτιρίου. 

1.1.β. Στα σχέδια αυτά θα αναγράφεται επίσης  
α)  Το εµβαδόν κάλυψης του κτίσµατος  
β)  Το ύψος της οικοδοµής 
γ)  Ο αριθµός των ανεξάρτητων κύριων χώρων της οικοδοµής (∆ιαµερί-

σµατα, καταστήµατα κ.λπ.). 
ε) Ο όγκος της οικοδοµής και ο αριθµός των υδροµέτρων που θα 

τοποθετηθούν στους επί µέρους χώρους, όπως διαµερίσµατα, 
καταστήµατα καθώς και αποθήκες, ηµιυπόγεια, υπόγεια, γκαράζ και 
λοιποί χώροι. 

1.2. Κτίσµατα χωρίς χώρο υδροµέτρων 
1.2.α. Αν στο προς ανέγερση κτίσµα δεν προβλέπεται χώρος υδροµέτρων, τότε αντί να 
προσκοµισθούν τα δικαιολογητικά γ' και δ' της παραγράφου 1.1.α., προσκοµίζονται 
δύο (2) τοπογραφικά διαγράµµατα, που δείχνουν τη θέση του κτίσµατος. 
1.2.β. Ο ενδιαφερόµενος για προσωρινή υδροδότηση οφείλει πριν από οποιαδήποτε 
ενέργειά του, να εξοφλήσει στην Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε. οποιαδήποτε οφειλή του οικοπέδου ή 
της οικοδοµής που κατεδαφίστηκε, ανεξάρτητα εάν η οφειλή δηµιουργήθηκε από τον 
ίδιο ή τους προηγούµενους ιδιοκτήτες του ακινήτου. 
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1.2.γ. Το υδρόµετρο που εξυπηρετεί την προσωρινή υδροδότηση, τοποθετείται µέσα σε 
φρεάτιο (βλ. έντυπο Χ.Υ.3) να είναι υπέργειο κατάλληλα προστατευµένο από 
εξωτερικούς παράγοντες και να τοποθετείται στο πέρας της εξωτερικής διακλάδωσης.  
Ο χώρος του φρεατίου πρέπει να διατηρείται καθαρός και να εξασφαλίζει εύκολη 
βατότητα στα εντεταλµένα όργανα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. Η απόσταση της πρώτης 
υδροληψίας (βρύσης) από το φρεάτιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 µ. 
1.2.δ. Η ισχύς εργοταξιακής παροχής είναι µόνο για τρία (3) χρόνια δυναµένη να 
παραταθεί µετά από αίτηση, µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή, αφού προηγηθεί 
αυτοψία που θα επιβεβαιώνει ότι πράγµατι το κτίσµα συνεχίζει και είναι εξ ολοκλήρου 
υπό ανέγερση. Σε περίπτωση έστω και τµηµατικής εκµετάλλευσης γίνεται διακοπή της 
εργοταξιακής παροχής. 

2. Προσωρινή υδροδότηση χώρου για εξυπηρέτηση πρόσκαιρης ανάγκης.
2.1. Η υδροδότηση χώρου για εξυπηρέτηση πρόσκαιρης ανάγκης (υπαίθριο θέατρο, 
τσίρκο, κατεδαφίσεις κλπ.) παρέχεται µε την κατάθεση εγγύησης ποσού που 
καθορίζεται από το ∆ιευθυντή Καταναλωτών και την προσκόµιση ενός (1) 
τοπογραφικού διαγράµµατος, στο οποίο θα σηµειώνεται η ακριβής θέση του 
υδροµέτρου για: 
α)  τον εντοπισµό του σηµείου διακλάδωσης και 
β)  τον καθορισµό της σχετικής δαπάνης διακλάδωσης, που καταβάλλεται µαζί µε το 

τέλος σύνδεσης και τις λοιπές δαπάνες. 
2.2. ∆εν απαιτείται η προσκόµιση του παραπάνω τοπογραφικού διαγράµµατος, εάν 
στον υπό υδροδότηση χώρο υπάρχει παλιά διακλάδωση που µπορεί να εξυπηρετήσει τη 
συγκεκριµένη ανάγκη. 

3. Χρέωση καταναλώσεων νερού προσωρινής παροχής.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου, όσο χρόνο δηλαδή ισχύει η 

προσωρινή παροχή, η χρέωση της κατανάλωσης γίνεται µε βάση την εκάστοτε τιµή του 
νερού των κοινοχρήστων παροχών όπως αυτή θα προβλέπεται κάθε φορά από την 
εκάστοτε τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας. 

Για την προσωρινή παροχή νερού για τις ανάγκες της κατασκευαστικής περιόδου 
δεν υπολογίζονται τέλη χρήσεως υπονόµων. Εφ’ όσον όµως αποδειχθεί ότι η 
περατωθείσα οικοδοµή δεν έχει υδροδοτηθεί µε οριστική σύνδεση, και το νερό 
χρησιµοποιείται για οικιακή χρήση, τότε αυτόµατα εφαρµόζεται το κλιµακωτό οικιακό 
τιµολόγιο και υπολογίζονται κανονικά τα τέλη χρήσης υπονόµων, που αναλογούν πέρα 
των λοιπών κυρώσεων για την µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατασκευαστή 
προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Σε περίπτωση ανέγερσης κτίσµατος σε οικόπεδο που υπάρχει υδροληψία, τότε 
ακυρώνεται η εξωτερική διακλάδωση από τον αγωγό και αφαιρείται το υδρόµετρο. 
Ο ενδιαφερόµενος για την ανέγερση κτίσµατος, µε σχετική αίτηση του, οφείλει να 
ζητήσει προσωρινή υδροδότηση. 

5. ∆ιαδικασία παροχής νερού προσωρινής υδροδότησης.
Προκειµένου να ικανοποιηθεί αίτηµα προσωρινής υδροδότησης, ο ενδια-

φερόµενος υπογράφει στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών και Είσπραξης 
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Λογαριασµών, σχετική έντυπη αίτηση η οποία προωθείται στην ∆/νση ∆ικτύου 
Ύδρευσης για αυτοψία. Μετά από την αυτοψία επιστρέφει στο τµήµα ΕΠΕΛ το οποίο 
ειδοποιεί τον ενδιαφερόµενο να προσέλθει και να καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη 
συνδέσεως και τοποθέτησης υδροµέτρου για την παροχή νερού  που θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της κατασκευαστικής περιόδου. 

Εν συνεχεία ο φάκελος προωθείται στη ∆ιεύθυνση ∆ικτύου Ύδρευσης η οποία 
εκτελεί τη σύνδεση και σε περίπτωση ανάγκης πρόσθετων εργασιών η σχετική δαπάνη 
συνυπολογίζεται στον πρώτο λογαριασµό κατανάλωσης νερού. 

Άρθρο 3ο 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ

Η οριστική υδροδότηση διεκπεραιώνεται στις περιπτώσεις:  
α)  Οριστικής σύνδεσης, µε το δίκτυο διανοµής, του κτίσµατος που έχει περατωθεί. 
β)  Υδροδότησης των επί µέρους χώρων της οικοδοµής που έχει περατωθεί.  
γ) Κτιριακών συγκροτηµάτων όπου είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε 

περισσότερες από µία θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων. 
δ)  Σιδηροκατασκευών ή προκατασκευασµένων ακινήτων κυρίως στην Βιοµηχανική 

περιοχή 
Σ’ αυτήν την περίπτωση ο ενδιαφερόµενος, εφ’ όσον δεν χρησιµοποιεί νερό για 
τις κατασκευαστικές του ανάγκες, δεν υποχρεούται στην καταβολή των τελών 
µιας προσωρινής σύνδεσης και µετά την αποπεράτωση της κατασκευής, απ’ 
ευθείας υποβάλλει το αίτηµα, για οριστική υδροδότηση των ακινήτων 
καταβάλλοντας τα ανάλογα τέλη και τις δαπάνες διακλάδωσης - εργασίας που 
απαιτούνται καθώς και τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

ε) Πυρόσβεσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του παρόντος 
κανονισµού. 

1. Οριστική υδροδότηση ακινήτου (Τοποθέτηση στήλης)
1.1. Η οριστική σύνδεση του κτίσµατος που έχει περατωθεί, µε το ∆ίκτυο διανοµής 
µέσω διακλάδωσης, γίνεται εφ' όσον ο εργολάβος προσκοµίσει στην Ε.Υ.Α.Θ. τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
1.1.α. Σχέδιο της στήλης των υδροµέτρων (Σ.Υ.) σε δύο (2) αντίγραφα (υπόδειγµα Τ.Κ. 

15) µε επεξηγηµατικό πίνακα, στον οποίο προσδιορίζεται µε ακρίβεια η

αρίθµηση της θέσης των υδροµέτρων και η αντιστοίχησή τους µε τους υδρευό-
µενους χώρους. Το σχέδιο αυτό υπογράφεται από πιστοποιηµένο υδραυλικό και 
τον κατασκευαστή. Το σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει και υδρόµετρα που θα 
τοποθετηθούν µελλοντικά για ανεξάρτητους χώρους, όπως υπόγεια, αποθήκες, 
χώροι στάθµευσης, καταστήµατα κ.λπ.  
Οι καταναλωτές – υπόχρεοι (ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές) είναι υποχρεωµένοι να 
ελέγχουν την αντιστοιχία του αριθµού υδροµέτρου µε αυτόν που αναγράφεται 
στο λογαριασµό. 
Αν η αρίθµηση αυτή αποδειχθεί στην πράξη εσφαλµένη µε αποτέλεσµα οι 
αντίστοιχοι καταναλωτές να πληρώνουν καταναλώσεις άλλων, τότε η ΕΥΑΘ 
Α.Ε. τοποθετεί τα υδρόµετρα στη σωστή τους θέση και δικαιούται, για τις 
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επεµβάσεις και τις αναµορφώσεις λογαριασµών που θα πραγµατοποιήσει, 
αποζηµίωση ίση µε την αξία 40 µ3 νερού κατά υδρόµετρο, τιµολογούµενο µε 
την τιµή µονάδας που ισχύει κάθε φορά για τις κοινόχρηστες παροχές. Κατά τα 
λοιπά όπως αναγράφεται στο εδάφιο της παρ. 5.7. του άρθρου 7 του παρόντος 
κανονισµού. 

1.1.β. Πίνακα - κατάσταση (υπόδειγµα Τ.Κ. 16) στον οποίο ο εργολάβος 
(κατασκευαστής) καταχωρεί τον αριθµό της θέσεως του υδροµέτρου µε τον 
αντίστοιχο υδρευόµενο χώρο. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στον χώρο των 
υδροµέτρων, ενηµερώνεται δε µετά από κάθε αλλαγή. 

1.1.γ.  Βεβαίωση (υπόδειγµα Τ.Κ. 17), η οποία συµπληρώνεται από τον εργολάβο 
(κατασκευαστή), παραδίνεται στον καταναλωτή και υποβάλλεται απ' αυτόν 
µαζί µε την αίτηση για υπογραφή συµβολαίου υδροληψίας. 

1.1.δ. Βεβαίωση µη οφειλής του εργολάβου από τυχόν απλήρωτο υπόλοιπο από τέλη 
σύνδεσης µε τα δίκτυα αποχέτευσης. Θα πρέπει πρώτα να εξοφληθούν οι 
παραπάνω υποχρεώσεις για να προωθηθεί το αίτηµα οριστικής υδροδότησης 
του ακινήτου.  

1.1.ε. Νόµιµη θεώρηση της άδειας ανέγερσης οικοδοµής ή οποιασδήποτε άλλης 
διαδικασίας που επιβάλλει κάθε φορά το γραφείο Πολεοδοµίας, προκειµένου 
να επιτρέψει την οριστική υδροδότηση της οικοδοµής. 

1.1.στ. Τιµολόγιο κατανάλωσης νερού προσωρινής υδροληψίας. 

Το εξουσιοδοτηµένο από την ΕΥΑΘ Α.Ε. προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τον 
έλεγχο των ενδείξεων των υδροµετρητών, την επίβλεψη των δικτύων ή την εκτέλεση 
γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, µπορεί ανεµπόδιστα να εισέρχεται στο 
υδρευόµενο ακίνητο. 
Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την 
εκτέλεση του ανατιθέµενου σ' αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται 
αµέσως η παροχή µε απόφαση του ∆ιευθυντού Καταναλωτών της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
1.2. Παρατηρήσεις 
α)  Τα προαναφερθέντα έντυπα Τ.Κ. 15, Τ.Κ. 16 και Τ.Κ. 17 χορηγούνται από την 

Εταιρεία στον ενδιαφερόµενο εργολάβο µετά την υποβολή της αίτησης οριστικής 
υδροδότησης της οικοδοµής. 

β)  Στην περίπτωση οριστικής υδροδότησης µονοκατοικίας, ο εργολάβος 
υποχρεώνεται να προσκοµίσει µόνο τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 1.1.δ. και 
1.1.ε. της προηγούµενης παραγράφου. 

1.3. ∆ιαδικασία οριστικής σύνδεσης κτίσµατος µε το δίκτυο διανοµής.  
1.3.1. Για να συνδεθεί οριστικά µε το δίκτυο διανοµής ένα κτίσµα που έχει περατωθεί, 
ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής υπογράφει στο Τµήµα Εξυπηρέτησης 
Πελατών και Είσπραξης Λογαριασµών, την σχετική έντυπη αίτηση. 
Η αίτηση αυτή, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στέλνεται στο αρµόδιο Συνεργείο 
∆ικτύου, όπου συντάσσεται ο προϋπολογισµός της δαπάνης για την κατασκευή της 
εξωτερικής διακλάδωσης από τον αγωγό διανοµής ή από την θέση προσωρινής 
παροχής µέχρι την ρυµοτοµική γραµµή συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης 
σύνδεσης. 
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Ταυτόχρονα γίνεται η παραλαβή του χώρου υδροµέτρων που έχει κατασκευασθεί 
ύστερα από την σχετική αυτοψία του αρµόδιου εργοδηγού του Συνεργείου ∆ικτύου 
Ύδρευσης, µε βάση το σχέδιο του Χ.Υ. που είχε εγκριθεί. 
Την παραλαβή του χώρου υδροµέτρων προσυπογράφει ο προϊστάµενος Μηχανικός του 
∆ικτύου Ύδρευσης. 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από ένας αγωγοί 
διανοµής, η επιλογή του αγωγού για την υδροδότηση του ακινήτου, γίνεται από την 
ΕΥΑΘ Α.Ε. 
1.3.2. Η εξωτερική αυτή διακλάδωση, παραµένει ιδιοκτησία της οικοδοµής, πλην όµως 
οποιαδήποτε επέµβαση σε αυτήν, γίνεται µόνο από τα συνεργεία της ΕΥΑΘ Α.Ε., ή 
από εξουσιοδοτηµένο από αυτήν πρόσωπο.  Η ΕΥΑΘ Α.Ε. προβαίνει στην 
αποκατάσταση της βλάβης και ανάλογα µε την περίπτωση καταλογίζει ή όχι στους 
ιδιοκτήτες τη σχετική δαπάνη. 
Η σύνδεση της οικοδοµής (κτίσµατος) από το τέρµα της εξωτερικής διακλάδωσης µε 
την αρχή της εσωτερικής διακλάδωσης, γίνεται µε ευθύνη της ΕΥΑΘ Α.Ε. Ως αρχή της 
εσωτερικής διακλάδωσης θεωρείται η απόσταση πενήντα (50) εκατοστών από την έξω 
πλευρά της ρυµοτοµικής γραµµής της οικοδοµής προς το πεζοδρόµιο. 
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. τοποθετεί, ανεξαρτήτου διατοµής διακλάδωση, στο πέρας της 
εξωτερικής διακλάδωσης, δικλείδα ελέγχου και αντίστοιχο κιβώτιο. 
1.3.3. ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση προσωρινής υδροληψίας για ανέγερση 
κτίσµατος, στην ικανοποίηση και άλλων αναγκών (λ.χ. µόνιµη υδροδότηση 
διαµερίσµατος ή άλλου χώρου). Για το λόγο αυτό, ο κατασκευαστής εργολάβος, 
οφείλει µετά την περάτωση των οικοδοµικών εργασιών, να ζητήσει ακύρωση της 
προσωρινής υδροληψίας και επιστροφή των εγγυήσεών του. 
1.3.4. Η κατά τα ανωτέρω οριστική σύνδεση της οικοδοµής δεν δύναται να 
πραγµατοποιηθεί, εάν διαπιστωθούν παραβάσεις του παρόντος Κανονισµού. 

2. Οριστική σύνδεση µε το δίκτυο διανοµής των ανεξαρτήτων υδρευόµενων
χώρων της οικοδοµής.  
2.1. Εφ’ όσον ο εργολάβος – κατασκευαστής ή ιδιοκτήτης της οικοδοµής έχει 
εκπληρώσει όλες τις τεχνικές και οικονοµικές υποχρεώσεις του προς την ΕΥΑΘ Α.Ε., 
οι οποίες αναφέρονται στις διαδικασίες οριστικής σύνδεσης του κτίσµατος, τότε είναι 
δυνατή η υδροδότηση του κάθε αυτοτελούς και ανεξάρτητου χώρου, είτε συνολικά από 
τον ίδιο τον εργολάβο, είτε µε την προσέλευση του κάθε νέου ιδιοκτήτη – αγοραστή 
του χώρου στα Γραφεία της Εταιρείας. 
Οι χώροι αυτοί είναι: 

α)  ∆ιαµερίσµατα κατοικιών. 
β)  Καταστήµατα και λοιποί χώροι για επαγγελµατική στέγη. 
γ)  Γραφεία ή εργαστήρια. 
δ)  Ιδιόκτητα γκαράζ αυτοκινήτων. 
ε)  Αυτόνοµες αποθήκες και υπόγεια. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υδροδότηση των παραπάνω χώρων είναι να 
προβλέπονται στη θεωρηµένη άδεια της οικοδοµής, να υπάρχει πρόβλεψη αναµονής 
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στην στήλη υδροµέτρων και να έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα τέλη σύνδεσης µε 
το δίκτυο αποχέτευσης για κάθε επίπεδο που πρόκειται να υδροδοτηθεί. 
2.2. Ο ενδιαφερόµενος καταναλωτής προσέρχεται στην ΕΥΑΘ Α.Ε. για την 
υδροδότησή του, προσκοµίζοντας την βεβαίωση – δήλωση του εργολάβου η οποία 
προσδιορίζει τον χώρο τοποθέτησης του υδροµέτρου (όροφος, στήλη κ.λπ.) και 
περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

α)  Ονοµατεπώνυµο υπόχρεου. 
β)  Αριθµός Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατήριο. 
γ)  ΑΦΜ και αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
δ)  Την επαγγελµατική του ιδιότητα εάν πρόκειται για κατάστηµα ή επιχείρηση 

προκειµένου να ενταχθεί στο ειδικό τιµολόγιο. 
ε)  Τηλέφωνα επικοινωνίας. 

Στη συνέχεια προσυπογράφει το Συµβόλαιο Υδροληψίας από κοινού µε τον αρµόδιο 
υπάλληλο που το συνέταξε. 
2.3. Για υδροδότηση διαµερίσµατος ή χώρων που προέκυψαν από διαχωρισµό ενός 
αρχικού, µεγαλύτερου διαµερίσµατος, απαιτείται η προσκόµιση της άδειας 
διαχωρισµού από την Πολεοδοµία. 
Απαγορεύεται η σύναψη συµβολαίου υδροληψίας αν υπάρχουν οφειλές του 
ενδιαφερόµενου καταναλωτή σε µερίδες που είναι υπόχρεος (Νέα υδροληψία – 
Παροχή – Μεταβίβαση – Εργοταξιακή). Θα πρέπει πρώτα να εξοφληθούν οι παραπάνω 
υποχρεώσεις για να προωθηθεί το αίτηµα σύναψης συµβολαίου. 

3. Υδροδότηση µη µονίµων κτισµάτων που χρησιµοποιούνται για επαγγελµατική
δραστηριότητα

Υδροδότηση για επαγγελµατική δραστηριότητα (µάντρες αυτοκινήτων, µαρµαράδικα 
κλπ.) παρέχεται µόνο εφόσον υπάρχει τεχνική δυνατότητα, ο δε ενδιαφερόµενος θα 
προσκοµίσει τίτλο κυριότητας του οικοπέδου ή ενοικιαστήριο και αντίγραφο της 
άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή βεβαίωση του οικείου Επιµελητηρίου. 

4. Υδροδότηση οικοπέδων ή αγροτεµαχίων
Υδροδότηση µπορεί να χορηγείται και σε περιπτώσεις οικοπέδων ή αγροτεµαχίων, στα 
οποία δεν υπάρχει κτίσµα αλλά βρίσκονται µέσα στην περιοχή ευθύνης της ΕΥΑΘ 
Α.Ε. Η υδροδότηση αυτή παρέχεται εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις:  
α)  Υπάρχει επάρκεια νερού. 
β) Υπάρχει απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ικτύου Ύδρευσης. 
γ) ∆ιέρχεται αγωγός του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε., έµπροσθεν του 

οικοπέδου ή του αγροτεµαχίου.  
δ)  Προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος τοπογραφικό διάγραµµα και τίτλο κυριότητας 

του οικοπέδου ή αγροτεµαχίου. 
ε) Υποβληθεί δήλωση του Νόµου 1599/1986 (άρθρο 8 παρ. 4) στην οποία θα 

δηλώνεται από τον ενδιαφερόµενο ότι αποδέχεται το δικαίωµα της ΕΥΑΘ  Α.Ε. 
σε περίπτωση λειψυδρίας ή ανεπάρκειας τροφοδοσίας του δικτύου να προβαίνει 
σε διακοπές νερού (άρθρο 1ο του παρόντος Κανονισµού Υδροληψίας). 
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Οι παραπάνω υδροδοτήσεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου εξυπηρετούν µόνο 
τις συγκεκριµένες ανάγκες για τις οποίες χορηγήθηκαν οι παροχές νερού. 
Μετά τη σύνδεση, το νερό που χρησιµοποιούν για τις ανάγκες τους χρεώνεται µε το 
διπλάσιο του ισχύοντος κάθε φορά τιµολογίου των κοινόχρηστων παροχών, ενώ 
απαλλάσσονται από τα τέλη υπονόµων όταν δεν χρησιµοποιούν τα δίκτυα 
αποχέτευσης. 
Οι καταναλωτές των αγροτεµαχίων εφόσον αποδεδειγµένα, ασκούν αγροτική, 
κτηνοτροφική ή άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, µε αίτησή τους και προσκόµιση 
βεβαίωσης του οικείου φορέα, υπάγονται στο επαγγελµατικό τιµολόγιο. 

 

Άρθρο 4ο 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

1. Μεταβίβαση δικαιωµάτων υδροληψίας 
Η µεταβίβαση των δικαιωµάτων υδροληψίας (που έχει σαν συνέπεια την αλλαγή του 
ονόµατος του καταναλωτή) γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλείται πρώτα κάθε 
οφειλή µέχρι την ηµέρα της µεταβίβασης: 
1.1. Με υπογραφή κοινής ∆ήλωσης στα γραφεία της ΕΥΑΘ Α.Ε., τόσο από αυτόν 

που εκχωρεί τα δικαιώµατα του, όσο και από αυτόν που υπεισέρχεται σ' αυτά, 
αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα τις αντίστοιχες υποχρεώσεις χωρίς διακοπή. 

1.2. Με συµβολαιογραφική πράξη. Στην περίπτωση αυτή ο νέος καταναλωτής, 
υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αρχικού καταναλωτή, 
χωρίς διακοπή. 

1.3. Με δικαστική απόφαση, η οποία προσδιορίζει τους κληρονόµους. Στην 
περίπτωση αυτή, όταν ο κληρονόµος είναι ένας, τότε η αλλαγή γίνεται στο όνοµά 
του, αν όµως οι κληρονόµοι είναι πολλοί, τότε η αλλαγή γίνεται στο όνοµα 
εκείνου που από κοινού αποφασίζουν οι λοιποί κληρονόµου, είτε µε υπογραφή 
κοινής Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Νόµου στα Γραφεία της ΕΥΑΘ Α.Ε., είτε µε 
∆ήλωση που θεωρείται από την αστυνοµική Αρχή, για το γνήσιο της υπογραφής 
τους. 

1.4. Με εξουσιοδότηση θεωρηµένη από την αρµόδια αρχή ή πληρεξούσιο.  
1.5. Με υπογραφή κοινής δήλωσης µεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του 

εκπροσώπου του ∆ηµοσίου ή των ΝΠ∆∆ στην περίπτωση που µεταβιβάζονται 
δικαιώµατα υδροληψίας στο ∆ηµόσιο ή τους λοιπούς φορείς που απαλλάσσονται 
από το τιµολόγιο κατανάλωσης ή καταβάλλουν µειωµένο τιµολόγιο. Η υπογραφή 
µπορεί να δοθεί και από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη. Η 
εξουσιοδότηση αυτή µπορεί να δοθεί µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε 
θεωρηµένη από την αστυνοµική αρχή δήλωση του δικαιούχου. Μετά την 
αποχώρηση του φορέα (∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆), αυτόµατα επανέρχεται το καθεστώς 
υδροληψίας του ιδιοκτήτη, που ίσχυε πριν από την αλλαγή, µε υποχρέωση του 
τελευταίου να εξοφλήσει κάθε τυχόν απαίτηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. από κατανάλωση 
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νερού ή άλλη αιτία, µε την οποία είναι τυχόν βεβαρηµένη ή συγκεκριµένη 
υδροληψία, καθώς και την προσκόµιση βεβαίωσης του φορέα που απεχώρησε, 
για την ακριβή ηµεροµηνία της αποχώρησης.  

1.6.  Με µισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από την εφορία. 
Τέλος, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µετά από κάθε µεταβολή του δικαιούχου 
της υδροληψίας κατατίθενται νέες εγγυήσεις αξίας υδροµέτρου και κατανάλωσης 
νερού, ενώ οι παλιές επιστρέφονται άτοκα στον δικαιούχο µετά την εξόφληση των 
τυχόν υπαρχόντων χρεών. 
Απαγορεύεται η µεταβίβαση δικαιωµάτων υδροληψίας αν υπάρχουν οφειλές του 
ενδιαφερόµενου καταναλωτή σε άλλες µερίδες που είναι υπόχρεος. 

2. Νοµιµοποίηση υπογραφής συµβολαίου 
Τα συµβόλαια υδροληψίας υπογράφουν: 
α) Οι ιδιοκτήτες µε συµβόλαιο ιδιοκτησίας και οι ένοικοι των ακινήτων µε 

θεωρηµένο µισθωτήριο συµβόλαιο ή εξουσιοδοτηµένα από αυτούς άτοµα. 
β) Οι εξουσιοδοτηµένοι συνιδιοκτήτες, όταν πρόκειται για συνιδιοκτησία. 
Όταν υπάρχει µια µόνο ανυψωτική στήλη σε ιδιόκτητη οικοδοµή, η υπογραφή του 
συµβολαίου γίνεται από τον ιδιοκτήτη. 
Συγκεκριµένα για τη νοµιµοποίηση των υπογραφών στα συµβόλαια και τις 
µεταβιβάσεις δικαιωµάτων υδροληψίας προβλέπονται οι παρακάτω ρυθµίσεις: 
2.1.  Η αρχική αίτηση παροχής νερού για ένα ακίνητο που υδροδοτείται οριστικά 
υποβάλλεται στην ΕΥΑΘ Α.Ε. από τον ιδιοκτήτη ή από νόµιµο εκπρόσωπό του, ο 
οποίος είναι ο µόνος που έχει δικαίωµα υπογραφής του σχετικού συµβολαίου 
Υδροληψίας, το οποίο ισχύει για όσο  χρόνο το ακίνητο (διαµέρισµα, κατάστηµα, κλπ) 
βρίσκεται στην κυριότητά του.  
Τα τέλη σύνδεσης, το κόστος εργατικών διακλάδωσης - εργασίας καθώς και οι 
προβλεπόµενες εγγυήσεις αξίας υδροµέτρων και κατανάλωσης νερού καταβάλλονται 
µια και µοναδική φορά από τον ιδιοκτήτη κατά την οριστική σύνδεση του ακινήτου µε 
το δίκτυο ύδρευσης.  
Οι εκάστοτε ΥΠΟΧΡΕΟΙ  έναντι της ΕΥΑΘ Α.Ε. ταυτίζονται απόλυτα µε τους 
ΧΡΗΣΤΕΣ οπότε και καταργείται οριστικά η ένδειξη «ΧΡΗΣΤΗΣ» από τον λογ/σµο 
του νερού. Εάν δεν γίνει µεταβίβαση δικαιωµάτων υδροληψίας, ΥΠΟΧΡΕΟΣ - 
ΧΡΗΣΤΗΣ για την Εταιρεία θεωρείται ο ιδιοκτήτης ο οποίος καταβάλλει τα 
οφειλόµενα στην ΕΥΑΘ Α.Ε.  
2.2.    Σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου: 
2.2.1. Εάν η υδροληψία του ακινήτου είναι ενεργή ο νέος αγοραστής, εφόσον δεν 
υπάρχουν χρέη, υπογράφει συµβόλαιο µεταβίβασης υδροληψίας και καταβάλλει στην 
ΕΥΑΘ Α.Ε. µόνο τα προβλεπόµενα ποσά των εγγυήσεων και δεν επιβαρύνεται µε τα 
τέλη σύνδεσης και τα εργατικά, αφού το υδρόµετρο δεν αντικαθίσταται.  
2.2.2. Εάν η υδροληψία του ακινήτου είναι άκυρη λόγω χρεών του παλιού ιδιοκτήτη, 
τότε ο νέος ιδιοκτήτης – αγοραστής αφού καταβάλλει τα οφειλόµενα ποσά, είτε 
εφάπαξ µε απαλλαγή των τόκων είτε µε την καταβολή του 50% αυτών και τη 
µεταφορά του υπολοίπου ποσού στη νέα υδροληψία µε δικαίωµα εξόφλησης στους δύο 
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(2) πρώτους λογαριασµούς, επιβαρύνεται µε τα τέλη µιας νέας σύνδεσης και µε τις 
αντίστοιχες εγγυήσεις. 

Στον παλιό ιδιοκτήτη (πωλητή), εφόσον υπάρχουν χρέη, δεν επιστρέφονται οι 
εγγυήσεις που κατέβαλλε κατά την αρχική σύνδεση και συµψηφίζονται µε το 
δηµιουργηθέν χρέος. 

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία: 
- Ονοµατεπώνυµο και ακριβής ∆/νση κατοικίας του ΥΠΟΧΡΕΟΥ καθώς και 

∆/νση του υδροδοτούµενου ακινήτου. 
- Σταθερό ή κινητό τηλέφωνο. 
- Αρ. Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου  
- Αριθµός Φορολογικού Μητρώου και αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
- Τίτλος Κυριότητας του ακινήτου εάν πρόκειται για ΥΠΟΧΡΕΟ ιδιοκτήτη ή 

µισθωτήριο συµβόλαιο, θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ εάν πρόκειται για 
ΥΠΟΧΡΕΟ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ. 

Τα παραπάνω για µεταβιβάσεις δικαιωµάτων υδροληψίας ισχύουν τόσο µεταξύ 
φυσικών προσώπων καθώς και µεταξύ φυσικών προσώπων και φορέων ∆ηµοσίου - 
ΟΤΑ ή και για φορείς του ∆ηµοσίου µεταξύ τους. 
2.3.  Όταν ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ αποχωρήσει από το διαµέρισµα τότε, 
αφού εξοφλήσει κάθε οφειλή του προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. για χρήση του νερού µέχρι την 
ηµεροµηνία εγκατάλειψης του ακινήτου (δηλώνοντας την τελευταία ένδειξη του 
υδροµέτρου), εισπράττει το ποσό  της εγγύησης που κατέβαλλε αφού µεταβιβάσει την 
υδροληψία στον ιδιοκτήτη ή στον επόµενο ενοικιαστή. 
Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να προσέλθει για τη µεταβίβαση της υδροληψίας 
και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ειδοποιηθεί από την Εταιρεία, ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ - 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ δύναται να ζητήσει, µε αίτησή του, την αφαίρεση του υδροµέτρου. Η 
παροχή ακυρώνεται και το υδρόµετρο αφαιρείται. 
2.4.  Όταν ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ αποχωρήσει από το ακίνητο χωρίς 
ειδοποίηση και υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο στην µερίδα υδροληψίας του, τότε 
αυτόµατα η εγγύησή του καταπίπτει υπέρ ΕΥΑΘ Α.Ε. και αφαιρείται το υδρόµετρο. Σε 
περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυµεί να µεταβιβάσει το ακίνητο σε άλλο ενοικιαστή 
πρέπει να προσκοµίσει Ε2 που να αποδεικνύει ότι το χρέος δηµιουργήθηκε από τον 
προηγούµενο ενοικιαστή. Σε αυτή την περίπτωση ο νέος ενοικιαστής προχωράει στη 
σύναψη νέου συµβολαίου καταβάλλοντας τα τέλη και τις εγγυήσεις µιας νέας 
σύνδεσης. Σε αντίθετη περίπτωση η οφειλή βαρύνει τον ιδιοκτήτη. 
2.5.    Ο ιδιοκτήτης δεν µπορεί να απαιτεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. διακοπή του νερού, 
εφόσον ΥΠΟΧΡΕΟΣ είναι ο ενοικιαστής και το σπίτι κατοικείται χωρίς να υφίστανται 
ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την Εταιρεία, ανεξαρτήτως εάν το µισθωτήριο συµβόλαιο 
είναι ισχυρό ή όχι. 
Σε συµφωνία διακανονισµού µπορεί να προβεί µόνον ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ. 
2.6.  Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισµού σε όσες παροχές 
νερού δεν συµπίπτει ο αναφερόµενος υπόχρεος µε τον χρήστη είτε αυτός είναι 
ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής, σε περίπτωση εγκατάλειψης του ακινήτου µε 
ανεξόφλητους λογαριασµούς της ΕΥΑΘ Α.Ε., τότε αυτόµατα υπεύθυνος για την 
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τακτοποίησή τους είναι ο ιδιοκτήτης ο οποίος µετά την εξόφλησή τους, είτε καθίσταται 
ο ίδιος υπόχρεος έναντι της Εταιρείας, είτε προσέρχεται στην ΕΥΑΘ Α.Ε. µαζί µε τον 
νέο µισθωτή και καθιστά αυτόν υπόχρεο για τις µελλοντικές χρήσεις του νερού και 
πληρωµές των αντίστοιχων λογαριασµών. 

 

Άρθρο 5ο 

Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ – ΣΤΗΛΕΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ 

1.  Στήλη υδροµέτρων  
1.1. Η στήλη των υδροµέτρων (πίνακας) είναι ένας συνδυασµός σωληνώσεων και 
ειδικών εξαρτηµάτων, για τη δηµιουργία των κατάλληλων υποδοχών στις οποίες 
τοποθετούνται τα υδρόµετρα. 
Η στήλη αυτή κατασκευάζεται από σωλήνα γαλβάνιζε διατοµής Φ.50 (2") όπου κατά 
µήκος ενσωµατώνονται έξι (6) δίδυµες παροχές κατ' ανώτατο όριο και σε απόλυτη 
αντιστοιχία (Χ.Υ. 1), είναι δε εξωτερική µε στηρίγµατα και όχι εντοιχισµένη. 
Οι σωλήνες και οι µαστοί της στήλης, πρέπει να είναι γαλβανισµένοι βαρέως τύπου 
(πράσινη ετικέτα). Τα ειδικά εξαρτήµατα (συστολικά, ταφ, γωνίες) πρέπει να είναι 
γαλβανισµένα κορδονέτα. Στην αρχή κάθε στήλης τοποθετείται ορειχάλκινη δικλείδα. 
Επίσης η εν λόγω στήλη µπορεί να κατασκευαστεί και από ειδικά πλαστικά 
εξαρτήµατα (ταυ, προσθήκες-σωληνοµαστοί) το υλικό των οποίων θα είναι κατάλληλο 
για πόσιµο νερό και δεν θα υφίσταται καµία αλλοίωση σε θερµοκρασίες από –30 oC 
έως +120 oC. Η στήλη συναρµολογηµένη θα δοκιµάζεται σε πίεση 16 bar χωρίς να 
παρουσιάζει διαρροή στο σώµα ή στις συνδέσεις των εξαρτηµάτων. Η καταλληλότητα 
των πλαστικών εξαρτηµάτων (υγιεινή, αντοχές, όρια θερµοκρασιών κλπ.) θα 
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά του ΕΛΟΤ ή άλλου εξουσιοδοτηµένου ∆ιεθνούς 
Οργανισµού, η γνησιότητα των οποίων είναι ευθύνη του αιτούντα. Τα πιστοποιητικά 
αυτά υποβάλλονται µαζί µε τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την οριστική 
υδροδότηση του ακινήτου. 
Προκειµένου να αποφεύγονται ζηµίες η κεντρική στήλη υδροµέτρων πρέπει να 
κατασκευάζεται µε ΤΑΦ και όχι να γίνεται θερµοκόλληση κατόπιν διάτρησης. Στην 
περίπτωση που η κεντρική στήλη έχει κατασκευασθεί µε θερµοκόλληση κατόπιν 
διάτρησης η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δεν ευθύνεται και δεν αναγνωρίζει αξίωση για αποζηµίωση 
κατόπιν εργασιών των υπαλλήλων της για συντήρηση – τοποθέτηση υδροµέτρων, αν 
υπάρξει ζηµία στη στήλη υδροµέτρων. 
1.2. Στις περιπτώσεις υδροληψιών µεγάλων καταναλωτών (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, 
ξενοδοχεία, Νοσοκοµεία, δίκτυα πυρόσβεσης, κ.λπ.) κατασκευάζεται σε χώρο που 
υποδεικνύει η ΕΥΑΘ Α.Ε., κατάλληλο φρεάτιο όπου τοποθετείται διάταξη υδροµέτρου 
µεγάλης διατοµής, σύµφωνα µε το σχέδιο Χ.Υ. 3. 

2. Ανυψωτικές στήλες  
2.1. Για κάθε διαµέρισµα πολυκατοικίας, κατασκευάζεται υποχρεωτικά µια 
ανυψωτική στήλη, στην αρχή της οποίας τοποθετείται υδρόµετρο. 
2.2. Εξαίρεση από την παραπάνω υποχρέωση αναγνωρίζεται στις ακόλουθες δυο (2) 
περιπτώσεις: 

ΑΔΑ: ΒΙ65Ο4-2ΧΨ



 
14 

α)  Ανέγερσης κτιριακών συγκροτηµάτων που προορίζονται για επαγγελ-
µατικές στέγες π.χ. γραφεία, εργαστήρια κλπ., οπότε κατασκευάζεται µια 
(1) τουλάχιστον ανυψωτική στήλη κατά όροφο. 

β)  Συνένωσης δυο διαµερισµάτων, οριζόντια ή κάθετα, από έναν ιδιοκτήτη, 
ο οποίος δικαιούται, µε αίτηση του, να ζητήσει την τοποθέτηση ενός µόνο 
υδροµέτρου.  
Η αίτηση αυτή ικανοποιείται ύστερα από αυτοψία και έγκριση της 
αρµόδιας  υπηρεσίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

3. Υδρόµετρα  
3.1. Τα υδρόµετρα είναι όργανα καταµέτρησης του νερού που χρησιµοποιούν οι 
καταναλωτές, µε βάση δε την καταµέτρηση αυτή, εκδίδεται ο αντίστοιχος λογα-
ριασµός. Τα υδρόµετρα, για την ΕΥΑΘ Α.Ε. διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες: 

α)  Σε συνήθη υδρόµετρα µικρής διαµέτρου Φ. 13 (1/2") και  
β)  Σε υδρόµετρα µεγάλης διαµέτρου Φ. 20 (3/4") και άνω 

3.2. Τόσο τα συνήθη όσο και τα µεγάλης διαµέτρου υδρόµετρα είναι ιδιοκτησίας της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. και ο υδρευόµενος έχει το δικαίωµα χρήσης του. Με τα συνήθη 
υδρόµετρα, υδρεύονται κυρίως διαµερίσµατα πολυκατοικιών, καταστήµατα, 
κοινόχρηστοι χώροι κλπ., µε µέση ωριαία κατανάλωση 1 1/2 µ3. 
Με τα υδρόµετρα µεγάλης διαµέτρου, υδρεύονται οι µεγάλοι καταναλωτές 
(Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες, Εργοτάξια, Στρατόπεδα, Νοσοκοµεία κλπ.), µε κριτήριο την 
µέση ωριαία κατανάλωση που ξεπερνά το 1 1/2 µ3. 
Στην περίπτωση µεγάλων καταναλωτών η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να ζητήσει 
από τον καταναλωτή την κατασκευή κεντρικής δεξαµενής νερού από την οποία θα 
υδροδοτούνται όλες οι υδροληψίες του. Απαγορεύεται κάθε σύνδεση υδροληψίας στον 
αγωγό υδροδότησης της δεξαµενής. 
3.3. Όλοι οι καταναλωτές, κατά την υπογραφή του συµβολαίου υδροληψίας 
καταβάλλουν στην ΕΥΑΘ Α.Ε. την σχετική εγγύηση αξίας υδροµέτρου, η οποία 
προσδιορίζεται από τη διάµετρό του, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο, που 
καθορίζεται από το ∆.Σ. της Εταιρείας κατόπιν εισηγήσεως της ∆ιεύθυνσης ∆ικτύου 
Ύδρευσης. 
3.4.  Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να εγκαταστήσει στο χώρο των υδροµετρητών σύστηµα 
αυτόµατης ανάγνωσης και µετάδοσης των ενδείξεων των υδροµετρητών σε 
πραγµατικό χρόνο. Επίσης, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες κάθε φορά, και αν κρίνει 
τεχνικά απαραίτητο δύναται να τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων 
διάταξη συγκεντρωτή – αναµεταδότη µε κεραία. 
3.5. Η εγγύηση αξίας υδροµέτρου, επιστρέφεται στον καταναλωτή µετά την οριστική 
διακοπή της υδροληψίας, την αφαίρεση του υδροµέτρου, και αφού προσκοµίσει τη 
σχετική απόδειξη νερού. 
3.6. Ο έλεγχος, η συντήρηση, καθώς και οποιαδήποτε επέµβαση στα υδρόµετρα είναι 
έργο της αποκλειστικής δικαιοδοσίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. και συγκεκριµένα το τµήµα από 
τον διακόπτη πριν το υδρόµετρο µέχρι και τον διακόπτη µετά το υδρόµετρο. 
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3.7. Οι καταναλωτές οφείλουν να λαµβάνουν έγκαιρα προστατευτικά µέτρα για τυχόν 

βλάβες των υδροµέτρων τους από τον παγετό, εφαρµοζοµένων σε αντίθετη περίπτωση 

των διατάξεων του εδαφ. 5.1.5 της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. 

4. Χώρος υδροµέτρων (Χ.Υ.) 
4.1. Χώρος για περισσότερα από 12 υδρόµετρα 
4.1.1. Ο χώρος υδροµέτρων (Χ.Υ.) πρέπει να βρίσκεται στο ισόγειο ή το ανώγειο της 
οικοδοµής, να διαθέτει φωτιστικό σώµα, εξαερισµό και κατάλληλη αποχέτευση. Στην 
περίπτωση που η αποχέτευση αυτή συνδέεται µε το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της 
οικοδοµής, τότε το δάπεδο του χώρου υδροµέτρων πρέπει να βρίσκεται ψηλότερα κατά 
0,20 µ. τουλάχιστον, από τη στάθµη των σιφώνων των χώρων υγιεινής. 
Η στάθµη του δαπέδου του χώρου υδροµέτρων σε σχέση µε την στάθµη του 
πεζοδροµίου, στην κύρια είσοδο της οικοδοµής, δεν πρέπει να είναι χαµηλότερα από 
0,60 µ. και ψηλότερα από 4,00 µ. Το δάπεδο αυτό, πρέπει να είναι επαρκώς 
στεγανοποιηµένο για την περίπτωση διαρροής νερού και δεν επιτρέπεται να βρίσκεται 
πάνω από κατοικία ή κατάστηµα. 
4.1.2. Ο χώρος υδροµέτρων, η προσπέλαση στον οποίο γίνεται χωρίς εµπόδια από την 
κύρια είσοδο της οικοδοµής, αποτελεί ανεξάρτητο τµήµα της οικοδοµής, και δεν 
επιτρέπεται η προσπέλαση µέσω αυτού προς άλλους χώρους της οικοδοµής 
(λεβητοστάσιο κλπ.) 
Οι διαστάσεις του χώρου υδροµέτρων είναι ανάλογες µε τον αριθµό των θέσεων των 
υδροµέτρων, ενδεικτικά δε αναφέρεται ότι για 12 υδρόµετρα το δάπεδο θα είναι 1,20 Χ 
1,20 µ. και ύψος 2,00 µ. 
Η πόρτα εισόδου έχει ελάχιστες διαστάσεις 0,65 X 1,80 µ. και ανοίγει προς τα έξω, ο 
δε εξαερισµός του χώρου εξασφαλίζεται είτε από την πλευρά της τοιχοδοµής, είτε µε 
περσίδες διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 µ. στην πόρτα εισόδου. Λεπτοµέρειες για το χώρο 
και τη στήλη υδροµέτρων υπάρχουν στο συνηµµένο έντυπο Χ.Υ.1. 
4.1.3. Σε οικοδοµές µε πυλωτή, η πόρτα εισόδου του χώρου υδροµέτρων µπορεί να 
κατασκευασθεί και από τις πλάγιες πλευρές της πρόσοψης (δεξιά ή αριστερά), ή στο 
πίσω µέρος της πρόσοψης, οπότε µπροστά στην πόρτα και σε απόσταση 0,80 µ. 
κατασκευάζεται µόνιµο τεχνικό εµπόδιο ύψους 0,80 µ. και µήκους 1,20 µ., που 
παρεµποδίζει την στάθµευση αυτοκινήτων µπροστά σ' αυτήν. 
∆εν επιτρέπεται η κατασκευή πόρτας εισόδου στο πίσω µέρος ή σε ακάλυπτο χώρο 
(πρασιά) της οικοδοµής, ούτε η κάθετη ή οριζόντια διέλευση σωληνώσεων (κεντρικής 
θέρµανσης, αποχέτευσης κλπ.) από τον χώρο υδροµέτρων. Η επιφάνεια των 
εσωτερικών τοίχων του χώρου υδροµέτρων καλύπτεται µε πατητή ή τριφτή 
τσιµεντοκονία των 450 χγρ. τσιµέντου. 
4.2. Χώρος υδροµέτρων για µέχρι δώδεκα (12) υδρόµετρα 
4.2.1. Στην περίπτωση οικοδοµών στις οποίες τοποθετούνται µέχρι δώδεκα (12) 
υδρόµετρα, είναι δυνατή η τοποθέτησή τους µέσα σε µεταλλικό κιβώτιο, διαστάσεων 
κατόψεως 1,00 Χ 0,40 µ. (πλάτος Χ βάθος), σύµφωνα µε το έντυπο Χ.Υ.3. Το ύψος 
του κιβωτίου θα είναι τόσο, ώστε η επάνω επιφάνεια του να απέχει τουλάχιστον 0,40 µ. 
από το πάνω τελευταίο υδρόµετρο και 0,30 µ. από το κάτω τελευταίο υδρόµετρο. 
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Το µεταλλικό αυτό κιβώτιο διαθέτει αποχέτευση και φωτισµό, τοποθετείται δε στο 
ισόγειο ή το ανώγειο της οικοδοµής ή κοντά στην περίφραξη. Απαγορεύεται να 
τοποθετείται κάτω από σκάλες ή σε φρεάτια. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται 
για τον κανονικό χώρο υδροµέτρων. 
4.2.2. Σε παραδοσιακά κτίσµατα, (π.χ. Άνω Πόλη) όπου υπάρχει πρόβληµα µικρής 
εισόδου, το µεταλλικό κιβώτιο µπορεί να εγκατασταθεί σε φάτνωµα της οικοδοµής 
δίπλα στην είσοδο ή στις πλάγιες πλευρές.  
4.2.3. Το ίδιο µπορεί να γίνει και σε οικοδοµές µε πυλωτή µε την πρόσθετη υποχρέωση 
κατασκευής τεχνικού εµποδίου, όπως στην περίπτωση 4.1.3.του παρόντος άρθρου. 
4.2.4. Στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ.Θ. το µεταλλικό κιβώτιο µπορεί να τοποθετηθεί στην 
περίφραξη σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο εντός της Ρυµοτοµικής Γραµµής µε 
πρόσβαση από το δρόµο. 
4.3. Υδρόµετρα µονοκατοικιών 
4.3.1. Σε µονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες, τοποθετούνται µέχρι δύο (2) υδρόµετρα 
µέσα σε µεταλλικό κιβώτιο, το οποίο κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του έντυπου Χ.Υ. 2 της ΕΥΑΘ Α.Ε. και τοποθετείται στην περίφραξη της οικοδοµής.
  
Η ρύθµιση αφορά τις νέες οικοδοµές καθώς και όσες από τις παλαιότερες 
παρουσιάζουν πρόβληµα, σχετικό µε την θέση του υδροµέτρου. Οι ιδιοκτήτες των 
τελευταίων οφείλουν ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση και µε δική τους δαπάνη µέσα 
σε τακτή προθεσµία, να συµµορφωθούν µε τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
4.3.2.1. Σε περίπτωση κατασκευής συγκροτήµατος µονοκατοικιών (µεζονέτες) χωρίς 
σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, κατασκευάζεται ενιαίος ανεξάρτητος 
χώρος υδροµέτρων, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα υδρόµετρα του συγκροτήµατος, 
σε θέση που θα υποδείξει η Εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, τη 
θέση του δικτύου, των υδρευόµενων χώρων κτλ. 
Σε υφιστάµενα συγκροτήµατα µονοκατοικιών όπου δεν υπάρχει ενιαίος χώρος 
υδροµέτρων ζητείται από τους ιδιοκτήτες να κατασκευάσουν µέσα σε εκατόν πενήντα 
(150) ηµέρες (5 µήνες) από τη σχετική ειδοποίηση νέο ενιαίο χώρο υδροµέτρων 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Κανονισµό. Σε περίπτωση άπρακτης 
παρέλευσης της ανωτέρω προθεσµίας, διακόπτεται η υδροδότηση των µονοκατοικιών. 
Τα συγκροτήµατα µονοκατοικιών που έχουν διαµπερές ή γωνιαίο ή µε δύο γωνίες 
οικόπεδο µπορούν να πάρουν 2 ή 3 παροχές. 
4.3.2.2. Σε περίπτωση κατασκευής συγκροτήµατος µονοκατοικιών (µεζονέτες) µε 
σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, κάθε διαµορφούµενη ιδιοκτησία µπορεί 
να υδροδοτηθεί µε ανεξάρτητη παροχή, τα υδρόµετρα δε τοποθετούνται σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στην παρ. 2.3.1. του παρόντος άρθρου. 
4.3.3. Υδροδότηση µεγάλων καταναλωτών 
Για την υδροδότηση µεγάλων καταναλωτών (Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες, Νοσοκοµεία, 
Ξενοδοχεία κλπ.) καθώς και για δίκτυα πυρόσβεσης, χρησιµοποιείται ειδική διάταξη 
υδροµέτρων σύµφωνα µε το έντυπο ΧΥ. 4 

ΑΔΑ: ΒΙ65Ο4-2ΧΨ



 
17 

4.3.4. Αναγκαίες συναφείς διευκρινίσεις 
Ο χώρος υδροµέτρων, το φρεάτιο ή το µεταλλικό κιβώτιο, κατασκευάζονται από τον 
ενδιαφερόµενο, µε ευθύνη του και σύµφωνα µε τα σχέδια και τις υποδείξεις της 
Εταιρείας. 
Σε οικοδοµές µε δυο ή περισσότερες κύριες εισόδους κατασκευάζεται υποχρεωτικά 
ένας χώρος υδροµέτρων για κάθε είσοδο, και ανεξάρτητη διακλάδωση (εξωτερική - 
εσωτερική) για κάθε χώρο. 

5. Αντικατάσταση υδροµέτρων – µετατόπιση σε καταλληλότερη θέση 
5.1.  Αντικατάσταση υδροµέτρων 
 Η αντικατάσταση των υδροµέτρων γίνεται για τους παρακάτω λόγους: 

5.1.1. Όταν η ΕΥΑΘ Α.Ε. για τεχνικούς λόγους, κρίνει αναγκαία την 
αντικατάσταση τους 

5.1.2. Λόγω βλάβης του υδροµέτρου, που διαπιστώνεται από την αρµόδια 
υπηρεσία υδροµέτρων. 

5.1.3. Μετά από αίτηση του πελάτη, τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας 
Υπηρεσίας και αφού αυτός καταβάλλει τη δαπάνη αφαίρεσης και 
επανατοποθέτησης του υδροµέτρου, σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο. 

5.1.4. Λόγω διαφοροποίησης της ποσότητας που καταναλώνει ο καταναλωτής, 
σε σχέση µε την αρχική πρόβλεψη (δήλωση). 
Στην περίπτωση αυτή η ΕΥΑΘ Α.Ε. αντικαθιστά το υδρόµετρο που 
τοποθετήθηκε αρχικά, µε υδρόµετρο άλλης διαµέτρου, ανάλογης µε το 
νερό που πραγµατικά καταναλώνεται, οπότε γίνεται αντίστοιχη αναπρο-
σαρµογή των εγγυήσεων αξίας υδροµέτρου και κατανάλωσης νερού, ως 
και αξίας υλικών και εργασίας τοποθέτησης υδροµέτρου και του τέλους 
σύνδεσης. Η δαπάνη αυτή συµπεριλαµβάνεται σε επόµενη απόδειξη 
κατανάλωσης νερού. 

5.1.5. Σε περίπτωση βλαβών που δεν είναι φυσιολογικές, αλλά οφείλονται σε 
παγετό ή επέµβαση από αναρµόδιο άτοµο στο υδρόµετρο του 
καταναλωτή, η Εταιρεία αναλαµβάνει την αντικατάσταση του 
υδροµέτρου και καταλογίζει σχετική δαπάνη σ’ αυτόν. Η δαπάνη αυτή 
εισπράττεται µαζί µε τον επόµενο λογαριασµό κατανάλωσης νερού. 

5.2. Μετατόπιση υδροµέτρων 
 Η µετατόπιση των υδροµέτρων σε καταλληλότερη θέση γίνεται: 

5.2.1 Με αίτηση του καταναλωτή, που ικανοποιείται µετά από αυτοψία της 
αρµόδιας υπηρεσίας ∆ικτύου Ύδρευσης, και την καταβολή της σχετικής 
δαπάνης µερικής αντικατάστασης υλικών υδροµέτρου λόγω φθοράς, 
σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο. Η µεταφορά αυτή είναι δυνατή, µόνο 
εφ' όσον δεν παρουσιάζονται τεχνικές δυσχέρειες. 

5.2.2 Στις περιπτώσεις υδροµέτρων, που είναι τοποθετηµένα σε υπόγειους ή 
ακατάλληλους χώρους, µε δύσκολη ή επικίνδυνη πρόσβαση, για λόγους 
υγείας κ.α. είναι δυνατή η µεταφορά τους σε µεταλλικά κιβώτια ή χώρους 
διαστάσεων µικρότερων των κανονικών, ώστε να εξασφαλίζεται η στοι-
χειώδης λειτουργία τους στο ισόγειο ή το ανώγειο της οικοδοµής, ύστερα 
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από έγκριση της Εταιρείας. Η µεταφορά γίνεται υποχρεωτικά εντός 
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έγγραφη ενηµέρωση από την ΕΥΑΘ 
Α.Ε. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιού-
ται κατά την κρίση της είτε να προβεί αυτεπάγγελτα σε µετατόπιση των 
υδροµέτρων καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη απολογιστικά ή κατ’ 
αποκοπή στους δικαιούχους υπόχρεους καταναλωτές και να τη 
συνεισπράττει µε το λογαριασµό κατανάλωσης νερού είτε να διακόπτει 
την υδροληψία από τη διακλάδωση χωρίς άλλη ειδοποίηση.  

6. Υποδιαιρετικά υδρόµετρα  (σύνθετα) 
Το καθεστώς των υποδιαιρετικών υδροµέτρων καταργείται. Μόνη εξαίρεση 
αναγνωρίζεται στην υδροδότηση Στρατιωτικών Μονάδων, ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, 
ΝΠ∆∆ και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας ∆ηµοσίου χαρακτήρα ή και σε ιδιώτες, εφ' 
όσον δέχονται, όταν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η υδροδότηση τους από 
τους αγωγούς διανοµής. 
Στην περίπτωση αυτή, η διακλάδωση εκλαµβάνεται σαν αγωγός διανοµής µε 
παρεµβολή των υποδιαιρετικών υδροµέτρων και οι χρεώσεις γίνονται µε βάση την 
καταγραφή των υδροµέτρων αυτών οι δε καταναλώσεις τιµολογούνται µε το άθροισµα 
των επί µέρους καταναλώσεων των υποδιαιρετικών υδροµέτρων. 

7. Ιδιόκτητα υδρόµετρα 
Επειδή η ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν αναγνωρίζει το καθεστώς των ιδιόκτητων υδροµέτρων των 
καταναλωτών προβαίνει σε υποχρεωτική αντικατάσταση των ιδιωτικών υδροµέτρων µε 
νέα, δικής της επιλογής. 
Για όσο χρόνο υφίσταται το παλιό ιδιωτικό υδρόµετρο η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα τιµολογεί 
κανονικά τις καταγραφόµενες ποσότητες νερού µε βάση τις ενδείξεις του υφιστάµενου 
υδροµέτρου του ∆ήµου, µέχρι την αντικατάστασή του. 

8. Υδροδότηση µε ένα υδρόµετρο περισσοτέρων ανεξαρτήτων χώρων 
Σε όποια παλιά ακίνητα υπάρχει το καθεστώς της υδροδότησης µε ένα υδρόµετρο 
περισσοτέρων ανεξάρτητων χώρων (διαµερίσµατα, γραφεία, εργαστήρια κλπ.), η 
ΕΥΑΘ Α.Ε. θα τιµολογεί υποχρεωτικά τον καθένα από τους ανεξάρτητους αυτούς 
χώρους µε τις πάγιες χρεώσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, η πραγµατική  
κατανάλωση θα διαιρείται σε ίσα µέρη, και οι ποσότητες που αντιστοιχούν στο κάθε 
διαµέρισµα θα τιµολογούνται σύµφωνα µε το κλιµακωτό τιµολόγιο που ισχύει κάθε 
φορά. 
 

Άρθρο 6ο 

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΝΕΡΟΥ 

1.  Αιτίες διακοπών   
Η διακοπή υδροδότησης γίνεται είτε µε αφαίρεση του υδροµέτρου είτε µε την 
τοποθέτηση τηλεσκοπικού διακόπτη ασφαλείας. 
Οι κύριοι λόγοι που επιβάλλουν την διακοπή της παροχής νερού, είναι οι παρακάτω: 
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α)  Μη εµπρόθεσµη εξόφληση των λογαριασµών κατανάλωσης νερού από µέρους 
των καταναλωτών. Οι προϋποθέσεις καθορίζονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.  

β)     Εάν το ακίνητο υδροδοτείται και από άλλο φορέα. 
γ)     Πραγµατοποίηση λαθραίας υδροληψίας.  
δ)    Σε περίπτωση εµπορίας νερού άνευ συµβάσεως. 
ε)  Άρνηση των ιδιοκτητών κτισµάτων να συµµορφωθούν µε τις υποδείξεις του 

υγιεινολογικού ελέγχου ή όταν προβαίνουν σε ανεπίτρεπτες επεµβάσεις στα 
υδρόµετρα. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα µε την παράβαση είναι δυνατή η 
διακοπή της υδροληψίας από τη διακλάδωση. 

στ)   Άρνηση επισκευής της εσωτερικής διακλάδωσης ή των εγκαταστάσεων του 
ακινήτου, στην περίπτωση µη καταµετρούµενης διαρροής µε συνέπεια την 
απώλεια νερού για την Εταιρεία και την πρόκληση ζηµίας σε παρακείµενες 
ιδιοκτησίες. 

ζ)   Όταν παρεµποδίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η λήψη ένδειξης του υδροµέτρου. 
Στην περίπτωση αυτή η διακοπή γίνεται αφού ενηµερωθεί ο καταναλωτής 
(τηλεφωνικά, εγγράφως, θυροκόλληση κλπ.) και αρνείται να συµµορφωθεί. 

η)    Κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του ακινήτου µε την υποχρέωση να εξοφληθεί το 
σύνολο των οφειλών του προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. 

θ)  Άρνηση πληρωµής των δόσεων επέκτασης του δικτύου διανοµής. 
ι)  Σύνδεση σωληνώσεων υδροληψίας ξένης προέλευσης, µε τις αντίστοιχες της 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς και τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίµων, 
µέσα ή κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής.  

ια)  Άρνηση κατάργησης και αχρήστευσης του βόθρου και των λοιπών παλαιών 
αποχετευτικών εγκαταστάσεων µετά τη σύνδεση του ακινήτου στο αποχετευτικό 
δίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Αποχέτευσης (Π∆ 348/1976 
άρθρο 9). 

ιβ)  Άρνηση επισκευής διαπιστωµένης κακής λειτουργίας εσωτερικών αποχετευτικών 
εγκαταστάσεων του ακινήτου, που δηµιουργεί, σύµφωνα µε γνωµάτευση της 
∆/νσης Υγιεινής, ανθυγιεινή κατάσταση σε κτίσµατα γειτονικών οικοπέδων, ή σε 
ανεξάρτητους χώρους της ίδιας οικοδοµής. 

ιγ)  Αν από έρευνα αποδειχθεί ότι το ακίνητο δεν αποχετεύεται, στο σύνολο του, σε 
αγωγό που υποδεικνύει η ΕΥΑΘ Α.Ε., αλλά εξυπηρετείται από παράνοµη 
διακλάδωση, είτε αυτή διέρχεται µπροστά από το ακίνητο είτε από οπίσθιο 
ακάλυπτο χώρο. 

ιδ) Άρνηση σύνδεσης του ακινήτου µε το αποχετευτικό δίκτυο αφού παρέλθει η 
προθεσµία του ενός (1) µηνός από την λήψη της σχετικής πρόσκλησης της 
ΕΥΑΘ Α.Ε.  

ιε)   Σε κάθε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του Κανονισµού 
Λειτουργίας του ∆ικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.  

2.  Ακύρωση υδροληψίας  
Η ακύρωση υδροληψίας γίνεται: 
2.1. Για µη εξόφληση του λογαριασµού κατανάλωσης νερού 
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 Στην περίπτωση αυτή η ΕΥΑΘ Α.Ε. προβαίνει στην ακύρωση της υδροληψίας, 
εφ' όσον περάσει διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερών από την αφαίρεση του 
υδροµέτρου χωρίς να έχει εξοφληθεί η οφειλή. Μετά την ακύρωση, οι εγγυήσεις 
(υδροµέτρου και κατανάλωσης) καταπίπτουν ως ποινική ρήτρα υπέρ της ΕΥΑΘ  
Α.Ε. 
Μετά την ακύρωση της υδροληψίας δεν εκδίδονται λογαριασµοί και το 
ανεξόφλητο υπόλοιπο επιβαρύνεται µε τόκους, οι οποίοι υπολογίζονται σύµφωνα 
µε το νόµιµο επιτόκιο που ισχύει κάθε φορά. 

2.2. Για ικανοποίηση αιτήσεως του καταναλωτή 
 Στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η υδροληψία και αφαιρείται το υδρόµετρο, µε 

την υποχρέωση του καταναλωτή να εξοφλήσει την τελευταία απόδειξη και να 
τακτοποιήσει τις οφειλές µέχρι την ηµεροµηνία αφαίρεσης, προκειµένου να του 
επιστραφούν οι εγγυήσεις. 

2.3. Για κατεδάφιση της οικοδοµής και ανέγερση άλλης 

3.  Επανασύνδεση υδροληψίας ακινήτων τέως καταναλωτών  
 Η επανασύνδεση υδροληψίας που ακυρώθηκε (τέως καταναλωτή) γίνεται µε την 
καταβολή των σχετικών τελών, το ύψος των οποίων καθορίζονται µε αποφάσεις του 
∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατόπιν εισηγήσεως της ∆ιεύθυνσης ∆ικτύου Ύδρευσης και είναι 
δυνατή µε τους ακόλουθους όρους: 
3.1. Εάν την παροχή που ακυρώθηκε επιθυµεί να επαναφέρει, ο αρχικός κατανα-
λωτής - ιδιοκτήτης, ΥΠΟΧΡΕΟΣ – Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ, τότε αυτός καταβάλλει ολόκληρο 
το οφειλόµενο ποσό από κατανάλωση νερού ή άλλη αιτία είτε εφάπαξ µε απαλλαγή 
των τόκων, είτε µε την καταβολή του 50% αυτού και τη µεταφορά του υπολοίπου 
ποσού στη νέα υδροληψία µε δικαίωµα εξόφλησης στους δύο (2) πρώτους 
λογαριασµούς, καθώς και την αξία των εργατικών διακλάδωσης - εργασίας για την 
τοποθέτηση του υδροµέτρου και τις αντίστοιχες εγγυήσεις, στο ακέραιο. 
3.2.  Εάν την παροχή που ακυρώθηκε, επιθυµεί να επαναφέρει ο νέος αγοραστής, 
αυτός επιβαρύνεται εκτός από τα τέλη µιας νέας σύνδεσης και τις αντίστοιχες 
εγγυήσεις και µε τις τυχόν οφειλές του προηγούµενου ιδιοκτήτη. 

4. Κοινόχρηστοι λογαριασµοί 
Σε περίπτωση µη καταβολής χρέους κοινόχρηστου υδροµέτρου, αυτό αφαιρείται και το 
χρέος, µετά την ακύρωσή του, επιµερίζεται ισοµερώς σε όλους τους καταναλωτές του 
κτίσµατος.  

Άρθρο 7ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ  
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 Ο έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των υδροµέτρων γίνεται από την Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε., είτε αυτεπάγγελτα (υπηρεσιακά), είτε ύστερα από σχετική αίτηση του 
καταναλωτή µε την καταβολή σχετικής δαπάνης ελέγχου το ύψος της οποίας 
καθορίζεται από το ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
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1. Υπηρεσιακός έλεγχος 
1.1. Αν η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαπιστώσει σοβαρή απόκλιση από τη συνήθη κατανάλωση, 
προβαίνει αυτεπάγγελτα στον έλεγχο των υδροµέτρων για να διαπιστώσει την 
κανονική λειτουργία τους και κατά συνέπεια την κανονική χρέωση των λογαριασµών. 
 
 

2. Έλεγχος µε πληρωµή 
2.1. Ο έλεγχος αυτός γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, που επιβαρύνεται µε 
τη σχετική δαπάνη, αποβλέπει δε στη διαπίστωση των αιτίων της υψηλής 
κατανάλωσης, µε συνέπεια την αντίστοιχη υψηλή χρέωση του λογαριασµού του. 
 Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται το υδρόµετρο, παρουσία του ενδιαφερόµενου 
καταναλωτή, που γνωρίζει εκ των προτέρων την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης του 
ελέγχου από το Τµήµα Υδροµέτρων. 
 Αν ο καταναλωτής παρ' όλο ότι γνωρίζει την ηµεροµηνία του ελέγχου, δεν 
παραστεί σ' αυτόν, γίνεται ο έλεγχος και η ΕΥΑΘ Α.Ε. βεβαιώνει την ποσότητα που 
έχει καταγράψει το υδρόµετρο και εκδίδει τον αντίστοιχο λογ/σµό κατανάλωσης. 
 Αν ο καταναλωτής που απουσίαζε κατά τον έλεγχο ζητήσει νέο, επιβαρύνεται 
πάλι µε την καταβολή της σχετικής δαπάνης. 

3. Εργαστηριακός Έλεγχος 
Εφόσον από τον εργαστηριακό έλεγχο προκύψει ότι: 

3.1. Ο µηχανισµός του υδροµέτρου είναι σε καλή κατάσταση και το τυχόν σφάλµα 
καταγραφής µικρότερο κατ' απόλυτη τιµή του ορίου που καθορίζεται από τις σχετικές 
προδιαγραφές της Ε.Ε. τότε το υδρόµετρο θεωρείται κανονικό. 
3.2.  Το υδρόµετρο παρουσιάζει σφάλµα καταγραφής, µεγαλύτερο από το 
επιτρεπόµενο όριο που καθορίζεται από τις σχετικές προδιαγραφές της Ε.Ε. τότε το 
υδρόµετρο αντικαθίσταται, η χρέωση του λογαριασµού αναµορφώνεται ανάλογα και 
επιστρέφεται το επιπλέον χρεωθέν ποσό. 
3.3.  Το υδρόµετρο παρουσιάζει ασταθή καταγραφή ή είναι κατεστραµµένος ο 
µηχανισµός του τότε το υδρόµετρο αντικαθίσταται και ο λογαριασµός αναµορφώνεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου. 
Εφόσον αποδειχθεί ότι η µη κανονική χρέωση έγινε από εσφαλµένη ενέργεια της 
Εταιρείας επιστρέφεται στο δικαιούχο καταναλωτή η δαπάνη που καταβλήθηκε για τον 
έλεγχο του υδροµέτρου. 

4. Για να γίνουν οι έλεγχοι των περιπτώσεων 2 και 3 του άρθρου αυτού η αξία αυτών 
προκαταβάλλεται ώστε να γίνεται ο προγραµµατισµός του ελέγχου µέσω του 
Τµήµατος Υδροµέτρων. 

5. Αναµόρφωση λογαριασµών κατανάλωσης νερού 
Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί, πως το υδρόµετρο δεν λειτουργεί κανονικά, η 
Εταιρεία αναµορφώνει (µεταβάλλει), τους λογαριασµούς κατανάλωσης νερού ως εξής: 
5.1.  Η χρέωση του υπό έκδοση λογαριασµού κατανάλωσης γίνεται µε βάση το µέσο 
όρο των τριών (3) τελευταίων λογαριασµών, στους οποίους το υδρόµετρο λειτουρ-
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γούσε κανονικά. Αν οι προηγούµενες καταναλώσεις δεν καλύπτουν χρονική διάρκεια 
τριών λογαριασµών, τότε η χρέωση γίνεται µε όσους λογαριασµούς, έχουν εκδοθεί. 
5.2.  Σε περίπτωση που οι καταναλώσεις των τριών (3) διαδοχικών λογαριασµών της 
προηγούµενης παραγράφου, παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ τους, τότε 
για τη διαµόρφωση του µέσου όρου µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά την κρίση της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. οι καταναλώσεις τριών (3) λογαριασµών αντιστοίχων της συγκεκριµένης 
περιόδου των τελευταίων ετών. 
5.3.  Όταν διαπιστωθεί ότι το υδρόµετρο ανεγειρόµενης οικοδοµής δεν λειτουργεί 
κανονικά, τότε η συνολική χρέωση (αναµόρφωση) του λογαριασµού κατανάλωσης 
νερού γίνεται µε βάση το συνολικό όγκο της οικοδοµής µε συντελεστή 15% αυτού του 
όγκου. 
5.4.  Όταν διαπιστωθεί εσφαλµένη χρέωση από λάθη της Εταιρείας, τότε 
αναµορφώνεται ο λογαριασµός και καταχωρείται σε αυτόν η κανονική κατανάλωση µε 
την αντίστοιχη κανονική χρέωση.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις τα ποσά που καταβλήθηκαν στην ΕΥΑΘ Α.Ε.  
αχρεωστήτως, επιστρέφονται στους δικαιούχους καταναλωτές. 
5.5. Σε περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων του ενός λογαριασµών, ενός καταναλωτή,  
χωρίς τη λήψη πραγµατικών ενδείξεων, λόγω προβληµάτων στην πρόσβαση των 
ληπτών προς το υδρόµετρο, τότε η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται, όταν καταστεί δυνατή η  λήψη 
της ένδειξης, να προβαίνει σε ανακατανοµή καταναλώσεων µεταξύ εκείνων των 
περιόδων που περικλείονται µεταξύ των δύο πραγµατικών ενδείξεων και σε 
αναµόρφωση των λογαριασµών, όταν αυτές οι καταναλώσεις παρουσιάζουν 
σηµαντικές αποκλείσεις µεταξύ τους. 
5.6.  Κατά την προηγούµενη παράγραφο η λήψη ένδειξης, µετά από την έκδοση των 
κατά προσέγγιση λογαριασµών, µπορεί να συνίσταται και σε προσκόµιση 
φωτογραφίας του υδροµέτρου από τον πελάτη ή στην υπογραφή του Ν.1599/86 από 
τον όπου θα δηλώνεται η ένδειξη του υδροµέτρου.   
5.7. α)  Όταν διαπιστωθεί από την αρµόδια Υπηρεσία της ΕΥΑΘ Α.Ε. εσφαλµένη 
τοποθέτηση των υδροµέτρων στη στήλη της οικοδοµής µε αποτέλεσµα οι αντίστοιχοι 
καταναλωτές να πληρώνουν καταναλώσεις άλλων, τότε η Εταιρεία τοποθετεί τα 
υδρόµετρα στην κανονική τους θέση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο 1.1.α. της 
παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισµού και οι λογαριασµοί του τελευταίου 
τετραµήνου ανεξάρτητα από το αν έχουν πληρωθεί ή όχι αναπροσαρµόζονται 
σύµφωνα µε τις πραγµατικές καταναλώσεις. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι υποχρεωµένη να 
παράσχει τα στοιχεία κατανάλωσης των εσφαλµένων υδροµέτρων στους 
ενδιαφερόµενους για την µεταξύ τους επίλυση τυχόν οικονοµικών διαφορών. 
 β) Σε περίπτωση που η εσφαλµένη τοποθέτηση των υδροµέτρων γίνει κατά την 
αντικατάσταση της στήλης υδροµέτρων λόγω παλαιότητας ή µετά από επέµβαση 
τρίτων, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο 
5.7.α. 
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Άρθρο 8ο 

Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΕΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. 

1.  Τα υδρόµετρα των οικισµών που εντάσσονται στην ζώνη ευθύνης της ΕΥΑΘ 
Α.Ε. αντικαθίστανται υποχρεωτικά µε υδρόµετρα που χρησιµοποιεί η εταιρεία, οι δε 
καταναλωτές των περιοχών αυτών στο σύνολό τους επιβαρύνονται µόνον µε την 
καταβολή εγγύησης αξίας υδροµέτρου και κατανάλωσης νερού, καθώς και της αξίας 
υλικών και εργασίας τοποθέτησης υδροµέτρου, τα οποία εισπράττονται µε τις 
αποδείξεις κατανάλωσης νερού σε 3 τετραµηνιαίες δόσεις. 
 Τέλη και δικαιώµατα σύνδεσης  δεν υπολογίζονται αφού αυτά καταβλήθηκαν 
στον οικείο Ο.Τ.Α. κατά την αρχική υδροδότηση του ακινήτου. 
 Τα υδρόµετρα που αντικαθίστανται επιστρέφονται στους δικαιούχους ή 
µεταφέρονται στις αποθήκες της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
2. Οι χώροι των υδροµέτρων των οικισµών που εντάσσονται στην ευθύνη της 
ΕΥΑΘ Α.Ε., παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία της. 
 Αν οι χώροι αυτοί δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος 
Κανονισµού, οι καταναλωτές υποχρεούνται στη κατασκευή νέων χώρων ή στη 
διαρρύθµιση και βελτίωση των υπαρχόντων εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από 
την έγγραφη ενηµέρωσή τους από την ΕΥΑΘ Α.Ε. Μετά την παρέλευση της 
προθεσµίας αυτής, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούται να διακόπτει την υδροληψία από τη 
διακλάδωση χωρίς άλλη ειδοποίηση. 
3. Αν οι διακλαδώσεις των υδροληψιών των οικισµών αυτών είναι κατάλληλες, 
χρησιµοποιούνται ως έχουν. Αν όχι τότε η ΕΥΑΘ Α.Ε. προβαίνει στην αντικατάσταση 
ή µετατόπιση ή υποβιβασµό αυτών. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους καταναλωτές.  
4.  Για τους καταναλωτές της κατηγορίας αυτής, έστω και αν δεν υπέγραψαν 
συµβόλαιο υδροληψίας, ισχύουν γενικώς οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού 
(δικαιώµατα και υποχρεώσεις) από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 
υδροδότησης των ∆ήµων. 

Άρθρο 9ο 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Έκπτωση από τον λογαριασµό κατανάλωσης νερού, δεν αναγνωρίζεται κατ' αρχήν. Η 
ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να προβαίνει σε µερική µείωση των λογαριασµών υδροληψίας σε 
περιπτώσεις αφανών ή εµφανών διαρροών, όπου θα αντιµετωπίζονται ενιαία όλες οι 
διαρροές χωρίς διάκριση ελέγχου. Η διαδικασία µείωσης των λογαριασµών 
καθορίζεται, ενιαία, µε απόφαση του ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Με αντίστοιχη απόφαση του, το ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., µπορεί να ρυθµίσει την 
καταβολή σε δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες 
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή για 
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διακοπή υδροληψίας ανεξάρτητα αν έχει εκτελεσθεί ή όχι, καθώς και των ακυρωµένων 
µερίδων.  

Άρθρο 10ο 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
1.  Έκδοση λογαριασµών 
1.1. Οι ηµεροµηνίες καταµέτρησης των καταναλώσεων νερού καθώς και η έκδοση 
των λογαριασµών κατανάλωσης νερού γίνεται για χρονική διάρκεια που καθορίζει το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
1.2. Στους λογαριασµούς κατανάλωσης νερού περιλαµβάνονται: 
α)  Το πάγιο τέλος ύδρευσης – αποχέτευσης όπως καθορίζεται κάθε φορά που 

αναπροσαρµόζονται τα τιµολόγια της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
β)  Η αξία της ποσότητας νερού που καταναλώθηκε κατά την συγκεκριµένη περίοδο 

που γίνεται η χρέωση, µε βάση το ισχύον εκάστοτε τιµολόγιο. Στους 
λογαριασµούς συµπεριλαµβάνονται και οφειλές από προηγούµενες 
καταναλώσεις που επαναβεβαιώνονται για να συνεισπραχθούν µε τους τρέχοντες 
λογαριασµούς. 

γ)  Η αποζηµίωση της ΕΥΑΘ Α.Ε. για προσφερθείσες εργασίες υπέρ του 
καταναλωτή, όπως αυτές προσδιορίζονται και αποτιµώνται από το ισχύον κάθε 
φορά τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

δ)  Τα δικαιώµατα από τέλη χρήσης υπονόµων, του τοµέα αποχέτευσης καθώς και 
το Ειδικό Τέλος νερού. 

 
ε)  Οι δαπάνες που προέρχονται: 

ε1) Από δικαίωµα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο. 
ε2) Από δαπάνη κατασκευής, ανακατασκευής, επισκευής, συντήρησης 

ιδιωτικών διακλαδώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης,  
ε3) Από δαπάνη κατασκευής επεκτάσεως του δικτύου ύδρευσης και 

αποχέτευσης µε επιθυµία και συνεισφορά των ενδιαφεροµένων. 
ε4) Οι µη εξοφληθείσες οφειλές µαζί µε τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις που 

έχουν σχέση µε την αποχέτευση των ακινήτων είτε αυτές προέρχονται 
από δόσεις που συµφωνήθηκαν είτε από βεβαιωθέντα έσοδα. 

 Οι οφειλές της παραγράφου αυτής που αφορούν συνδέσεις µε το δίκτυο 
αποχέτευσης, χρεώνονται στο κοινόχρηστο υδρόµετρο της οικοδοµής ή 
κατανέµονται ισόποσα σε όλους τους χρήστες του ακινήτου. 

ζ)  Ο αναλογούν κάθε φορά Φ.Π.Α. 
1.3. Κάθε καταναλωτής, έχει την υποχρέωση να εξοφλεί την αξία του νερού που 
κατανάλωσε µε βάση τις ενδείξεις του υδροµέτρου καθώς και κάθε σχετική 
επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασµού που αποστέλλεται.  

2. Υποχρεώσεις καταναλωτών - Πληρωµές λογαριασµών 
2.1.  Οι λογαριασµοί κατανάλωσης νερού παραδίδονται στους υδρευόµενους µε 
αποστολή που προκρίνεται µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. µε γνώµονα το συµφέρον της Εταιρείας.  
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 Οι λογαριασµοί εξοφλούνται µε τους εξής τρόπους:  
α)  Στα ταµεία της Εταιρείας. 
β)  Ηλεκτρονικά µέσω του site της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
γ)  Μέσω Τραπεζών ηλεκτρονικά (e-banking) ή µε πάγιες εντολές. 
δ)  Στο δίκτυο των καταστηµάτων των ΕΛΤΑ πανελλαδικά. 
ε)  Στα Μέλη - Εισπράκτορες του Σ.Ε.Π.Π.Π., Φαρµακεία και λοιπά καταστήµατα. 
Καθώς και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο που εγκρίνει το ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
2.2. Οι λογαριασµοί πρέπει να εξοφλούνται εµπρόθεσµα, για να αποφεύγονται οι 
συνέπειες που προβλέπει ο παρών Κανονισµός. Σε περιπτώσεις µη εµπρόθεσµης 
εξόφλησης, οι λογαριασµοί από την πρώτη µέρα του επόµενου µήνα στον οποίο λήγει 
η προθεσµία πληρωµής τους, επιβαρύνονται µε τόκους υπερηµερίας, που 
υπολογίζονται µε επιτόκιο ίσο µε αυτό των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου τρίµηνης διάρκειας της τελευταίας δηµοπρασίας κάθε ηµερολογιακού έτους.  
2.3. Σε περίπτωση διακοπής της υδροληψίας, η ΕΥΑΘ Α.Ε., δεν αναγνωρίζει 
δικαίωµα αποζηµίωσης του καταναλωτή για τυχόν ζηµίες που υφίσταται από την 
διακοπή αυτή. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση που είναι δυνατό να προκληθούν 
ζηµίες στα υδρευόµενα ακίνητα, όταν οι καταναλωτές δεν παίρνουν τα αναγκαία µέτρα 
αποτροπής των ζηµιών αυτών. 
2.4. Σε περίπτωση απώλειας του λογαριασµού, ο καταναλωτής είναι υποχρεωµένος 
να απευθύνεται στην ΕΥΑΘ Α.Ε. προκειµένου να του χορηγηθεί αντίγραφο. Σε κάθε 
περίπτωση η µη παραλαβή λογαριασµού δεν απαλλάσσει τον καταναλωτή από τις 
νόµιµες συνέπειες της µη εµπρόθεσµης εξόφλησής του.  
Τυχόν χρέη ακυρωµένης υδροληψίας µπορεί να µεταφερθούν σε λογαριασµό 
κατανάλωσης άλλου καταναλωτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθεί εφάπαξ το 
50% του χρέους και ο καταναλωτής στον οποίο µεταφέρεται το υπόλοιπο 50% του 
χρέους να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου, να επιθυµεί τη µεταφορά του και να 
προσκοµίσει το συµβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου. Η εξόφληση γίνεται σε έξι (6) 
ισόποσες µηνιαίες δόσεις. 

2.5. Η εξόφληση των οποιονδήποτε λογαριασµών της ΕΥΑΘ Α.Ε., για 
κατανάλωση νερού ή εκτέλεση εργασιών, δεν αναστέλλεται σε περίπτωση 
αµφισβήτησης της χρέωσης ως κανονικής. Η ορθότητα της χρέωσης 
ελέγχεται από τα αρµόδια όργανα της Εταιρείας και µετά την εξόφληση των 
λογαριασµών, οπότε επιστρέφονται στον δικαιούχο καταναλωτή, τα ποσά 
που τυχόν κατέβαλε χωρίς να τα οφείλει. 

2.6. Αλλαγή τιµολογίου από µία κατηγορία χρέωσης σε άλλη γίνεται µε 
αναδροµικότητα ενός έτους, από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Άρθρο 11ο 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 
1. Οι παρακάτω καταναλωτές χρεώνονται µε τις τιµές του ειδικού τιµολογίου που 
εφαρµόζεται για τις ∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές Υπηρεσίες όπως αυτό καθορίζεται κάθε 
φορά από την τιµολογιακή πολιτική της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
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1.1. Όλες ανεξαιρέτως οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και τα ΝΠ∆∆. 
1.2. Τα κοινωφελή ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και τα 

φιλανθρωπικά ιδρύµατα που συντηρούνται από το ∆ηµόσιο, ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆. 
1.3.  Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και τα εξαρτωµένα 

οικονοµικά απ’ αυτά ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ υπό µορφή υγειονοµικών µονάδων ή 
Σχολών. 

1.4.  Οι Εθνικοί και ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί καθώς και το ΠΙΚΠΑ. 
1.5. Τα Νηπιαγωγεία, τα Σχολεία ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, τα Ανώτερα 

και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και οι Τεχνικές Σχολές του ∆ηµοσίου. 
1.6. Ο Οργανισµός Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος και το Εθνικό Ίδρυµα 

Κωφαλάλων 
1.7. Όλα τα ∆ηµοτικά Καταστήµατα, οι ∆ηµοτικές Υπηρεσίες πρασίνου κήπων και 

δενδροστοιχιών, καθώς και τα εξαρτώµενα από τους ΟΤΑ Νοµικά Πρόσωπα 
(Κοινωφελείς ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, ΚΑΠΗ κλπ) 

1.8. Οι Ιερές Μητροπόλεις και οι Ιεροί Ναοί που βρίσκονται εντός των ορίων της 
περιοχής ευθύνης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και προσφέρουν υπηρεσίες συσσιτίων, 
καθώς και οι υπηρεσίες συσσιτίων από οποιοδήποτε επίσηµο φορέα και πάντα 
κατόπιν αιτήσεως του. 

2. Το εκάστοτε προβλεπόµενο Βιοµηχανικό Τιµολόγιο εφαρµόζεται µόνο για τις 
Βιοµηχανίες και τις Βιοτεχνίες υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
α) Με την υποβολή αίτησης των ενδιαφερόµενων, η οποία θα συνοδεύεται από 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου. 
β)  Με την πιστοποίηση της ιδιότητας του καταναλωτή και τον τρόπο χρήσης του 

νερού, ως απαραίτητου στοιχείου, κατά την ενάσκηση της παραγωγικής 
δραστηριότητας. 

γ) Ειδικότερα για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ισχύουν οι τιµές που προβλέ-
πονται στην Ειδική Σύµβαση που εκπνέει το 2025. 

3. Στο εκάστοτε ισχύον Επαγγελµατικό τιµολόγιο υπάγονται οικειοθελώς, οι 
ασκούντες οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα, η οποία αποδεικνύεται 
από πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιµελητηρίου ή από βεβαίωση της αρµόδιας 
∆.Ο.Υ. 
Στο Επαγγελµατικό τιµολόγιο υπάγονται επίσης όλοι οι Αθλητικοί Σύλλογοι, 
ανεξαρτήτως Νοµικής µορφής, για χρήση του νερού τόσον των κτιριακών 
εγκαταστάσεων όσο και των χώρων πρασίνου (γήπεδα κλπ) 

4. Οι Προξενικές Αρχές της πόλης και λοιποί φορείς που δεν εντάσσονται στις 
προηγούµενες περιπτώσεις, υπάγονται στο καθεστώς της εκάστοτε τιµής του 
νερού που ισχύει για τις κοινόχρηστες παροχές, εφ’ όσον υποβάλλουν το σχετικό 
αίτηµα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάγονται κανονικά στο κλιµακωτό οικιακό 
τιµολόγιο. 

5. Στους πολύτεκνους, όπως αυτοί ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 1 του 
Ν.1910/1944 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασµό µε την 
παράγραφο 5 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997, παρέχεται έκπτωση 50% επί της 
ποσότητας νερού που καταγράφεται σε κάθε υδροδοτική περίοδο και το 
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υπόλοιπο 50% τιµολογείται κανονικά µε την ισχύουσα κλίµακα του οικιακού 
τιµολογίου. 
Η ρύθµιση αυτή αφορά µόνον τους ανιόντες πολύτεκνους γονείς, εφ’ όρου ζωής, 
µόνο για µία παροχή χωρίς επέκταση της ρύθµισης στις οικογένειες των τέκνων 
αυτών. 

5α. Επίσης έκπτωση 50% επί της κατανάλωσης παρέχεται σε όσους υπόχρεους έχουν 
αναπηρία 80% και άνω, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτηµα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση υπαγωγής των ανωτέρω, στο ειδικό τιµολόγιο, είναι η προσκόµιση 
των σχετικών δικαιολογητικών και η ετήσια ανανέωσή τους από τον αρµόδιο 
φορέα που ανήκουν. Σε περίπτωση µη ανανέωσης – επικύρωσης των 
δικαιολογητικών, το ειδικό τιµολόγιο παύει να ισχύει αυτόµατα µετά την 
άπρακτη παρέλευση τριµήνου. 

6. Για τον Οργανισµό Λιµένος Θεσ/νίκης (ΟΛΘ Α.Ε.) εφαρµόζεται ειδικό 
τιµολόγιο ανεξαρτήτως κατανάλωσης, µε σταθερή τιµή που θα καθορίζεται µε 
την εκάστοτε τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 12ο 

Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΥΠΕΡΓΕΙΑ Υ∆ΡΟΣΤΟΜΙΑ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (Πυροσβεστικοί κρουνοί) 

1. Υδροληψία για δίκτυα πυρόσβεσης 
 Υδροληψία για δίκτυο πυρόσβεσης πραγµατοποιείται ύστερα από σχετική αίτηση 
των ενδιαφεροµένων, οι οποίοι και καθορίζουν την απαιτούµενη διάµετρο της παροχής 
σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη πυρόσβεσης αντίγραφο της οποίας προσκοµίζουν µαζί 
µε την αίτηση. 
 Το δίκτυο πυρόσβεσης σε καµιά περίπτωση δεν θα συνδέεται µε τις εσωτερικές 
εγκαταστάσεις της κανονικής υδροδότησης. Το τµήµα Υδροµέτρων της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
προσδιορίζει το απαιτούµενο υδρόµετρο και ελέγχει το εσωτερικό δίκτυο πυρόσβεσης 
ώστε να αποκλεισθεί περίπτωση επιστροφής νερού στο δίκτυο της Εταιρείας. 
 Στη συνέχεια η αρµόδια υπηρεσία ∆ικτύου Ύδρευσης, επιλαµβάνεται της σχετι-
κής αίτησης, πραγµατοποιεί αυτοψία και συντάσσει τον προϋπολογισµό δαπάνης. 
 Ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται στη συνέχεια στο Τµήµα Εξυπηρέτησης 
Πελατών & Είσπραξης Λογαριασµών και υπογράφει το σχετικό συµβόλαιο υδρο-
ληψίας για δίκτυο πυρόσβεσης, καταβάλλοντας τη σχετική δαπάνη. 
 Η σύνδεση της Υδροληψίας για δίκτυο πυρόσβεσης, είναι ανεξάρτητη από τη 
σύνδεση των υδροµέτρων κανονικής υδροληψίας, γι' αυτό και κατασκευάζεται 
ξεχωριστή διακλάδωση απ' ευθείας από τον αγωγό διανοµής. 
 Καµιά αίτηση σύναψης συµβολαίου υδροληψίας για δίκτυο πυρόσβεσης δεν 
ικανοποιείται, αν προηγουµένως ο αιτών δεν έχει εξασφαλισµένη κανονική υδροληψία, 
για την ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών του συγκεκριµένου ακινήτου.  
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 Στο σηµείο όπου συνδέεται η διακλάδωση µε την εσωτερική υδραυλική 
εγκατάσταση (οικοδοµική γραµµή) τοποθετείται ένα υδρόµετρο αναλόγου διαµέτρου 
σε µεταλλικό φρεάτιο. 
Οι λογαριασµοί των υδροληψιών πυρκαγιάς εκδίδονται µαζί µε τους λοιπούς 
λογαριασµούς κατανάλωσης. 
Καταγραφή κατανάλωσης, χωρίς την ύπαρξη σοβαρού και αιτιολογηµένου λόγου 
(γέµισµα δεξαµενών, δοκιµή λειτουργίας πυρόσβεσης, απειλή πυρκαγιάς) 
απαγορεύεται. Η ποσότητα του αναιτιολόγητου καταναλωθέντος ύδατος µεταφέρεται 
στο υδρόµετρο της κανονικής υδροληψίας και τιµολογείται µε το υφιστάµενο στο 
κανονικό υδρόµετρο τιµολόγιο. Η κατ’ επανάληψη αναιτιολόγητη κατανάλωση ύδατος 
από την υδροληψία πυρκαγιάς θεωρείται λαθραία υδροληψία (Άρθρο 18 παρ. 1).  
 Σε περίπτωση άρνησης καταβολής των καταλογιζόµενων χρηµατικών ποσών της 
υδροληψίας πυρκαγιάς, η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται να µεταφέρει το οφειλόµενο ποσό από 
αυτή, στο υδρόµετρο της κανονικής υδροληψίας. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται 
σύναψη συµβολαίου υδροληψίας για δίκτυο πυρόσβεσης χωρίς να υφίσταται 
συµβόλαιο υδροληψίας µε τον ίδιο ΥΠΟΧΡΕΟ. 

2. Υπέργεια Υδροστόµια Πυρκαγιάς (Πυροσβεστικοί κρουνοί) 
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. αναλαµβάνει την υποχρέωση τοποθέτησης και συντήρησης των 
υπέργειων υδροστοµίων πυρκαγιάς, εφόσον ζητήσουν τούτο οι αρµόδιοι Φορείς 
(∆ήµοι, Κοινότητες) σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Η τοποθέτηση των εν λόγω υδροστοµίων, γίνεται εφόσον το δίκτυο διανοµής κρίνεται 
κατάλληλο από την αρµόδια υπηρεσία της ΕΥΑΘ Α.Ε. Σε αντίθετη δε περίπτωση, 
είναι δυνατόν να κατασκευαστεί νέο δίκτυο µε δαπάνη των ενδιαφεροµένων. 
Η αξία των παραπάνω υδροστοµίων, τα απαιτούµενα υλικά ως και η δαπάνη της 
εργασίας τοποθέτησης αυτών βαρύνουν τους ενδιαφεροµένους και ο συνολικός 
λογ/σµός ενσωµατώνεται ισόποσα στους δύο επόµενους λογ/σµούς κατανάλωσης 
νερού. 

Άρθρο 13ο 

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΙΣ 

1.  Οι διακλαδώσεις είναι τµήµατα σωληνώσεων, µε προορισµό την σύνδεση των 
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (που κατασκευάζονται από τον εργολάβο ή 
τον ιδιοκτήτη), µε τον αγωγό διανοµής. 
 Οι διακλαδώσεις διακρίνονται σε:  
α)  εξωτερικές, που αρχίζουν από τον αγωγό διανοµής και φτάνουν µέχρι την 

ρυµοτοµική γραµµή. Το αυτό ισχύει για πολυκατοικίες, µονοκατοικίες, προσω-
ρινές υδροληψίες και γενικότερα όπου δεν υπάρχει χώρος υδροµέτρων.  

β)  εσωτερικές, που αρχίζουν από το τέρµα της εξωτερικής διακλάδωσης µέχρι το 
χώρο των υδροµέτρων. 

1.1. Εξωτερικές διακλαδώσεις 
1.1.α. Οι διακλαδώσεις αυτές κατασκευάζονται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. µε διάµετρο 
ανάλογη µε την περίπτωση ήτοι: 
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α)  Φ.20 (3/4") για µονοκατοικίες µέχρι 3 διαµερίσµατα. 
β)  Φ.50 (2") για κατοικίες πάνω από 3 µέχρι 30 διαµερίσµατα. 
γ)  Φ.50 (2") και δυο διακλαδώσεις ή µια διακλάδωση Φ.80 (3"), για κατοικίες που 

έχουν παραπάνω από 30 διαµερίσµατα και  
δ)  Φ.80 (3") και µέχρι Φ.200 (8") για ειδικές περιπτώσεις. 
1.1.β.  Σε περίπτωση που τα κτίσµατα δεν έχουν διαµερίσµατα, αλλά επαγγελµατικά 
γραφεία ή εργαστήρια, η ΕΥΑΘ Α.Ε. καθορίζει, ανάλογα µε τη συγκεκριµένη 
περίπτωση, την διάµετρο της διακλάδωσης. Οι υδρευόµενοι χώροι δυνατόν να είναι 
επίσης γήπεδα, οικισµοί κλπ. 
1.1.γ.  Η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται από την ΕΥΑΘ Α.Ε., ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφεροµένου καταναλωτή (εργολάβου ή ιδιοκτήτη), ο οποίος και 
καταβάλλει τη σχετική δαπάνη, σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο. Η διακλάδωση αυτή, 
αποτελεί ιδιοκτησία των καταναλωτών, σαν αναπόσπαστο τµήµα του ακινήτου, µε 
σκοπό την προσωρινή ή οριστική υδροδότησή του. Η δαπάνη της εξωτερικής 
διακλάδωσης, καθορίζεται από το ισχύον τιµολόγιο ανάλογα µε το µήκος και τη 
διάµετρό της. 
1.1.δ.  Σε περίπτωση που λόγω προσθήκης ορόφων ή κτισµάτων, δηµιουργείται η 
ανάγκη αντικατάστασης της διακλάδωσης µε άλλη µεγαλύτερης διατοµής, τότε ο 
ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες των προστιθέµενων ορόφων ή κτισµάτων, επιβαρύνονται µε 
τη δαπάνη της νέας διακλάδωσης και την αναπροσαρµογή των τελών σύνδεσης. Επί 
πλέον, υποχρεώνονται στην κατασκευή νέου χώρου υδροµέτρων εφόσον τούτο 
απαιτείται. 
1.1.ε.  Η ΕΥΑΘ Α.Ε. παρεµβαίνει µε δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφεροµένων στις εξωτερικές διακλαδώσεις σε περιπτώσεις: 
α)  Αντικατάστασης ή επισκευής της εξωτερικής διακλάδωσης, λόγω µερικής ή 

ολικής φθοράς της.  
β)  Αντικατάστασης της διακλάδωσης από άλλη µεγαλύτερης διατοµής. 
 Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις το ύψος της δαπάνης προσδιορίζεται κατ' 

αποκοπή ή απολογιστικά και ο επιµερισµός της γίνεται ισόποσα στους 
ιδιοκτήτες. 

γ)  Αντικατάστασης του αγωγού ή τοποθέτησης νέου παράλληλου προς τον 
υπάρχοντα. Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται ανάγκη κατασκευής νέας 
διακλάδωσης, η δαπάνη της οποίας βαρύνει την ΕΥΑΘ Α.Ε. 

δ)  Μετατόπισης ή υποβιβασµού αγωγών διανοµής, λόγω κατασκευής έργων από 
άλλους φορείς. Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται η ανάγκη επανασύνδεσης 
των διακλαδώσεων ή κατασκευής νέων, η δε σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα 
που εκτελεί το έργο, στον οποίο στέλνεται ο λογ/σµός βάσει απολογιστικών 
στοιχείων. 

ε)  Μετατόπισης ή υποβιβασµού των αγωγών διανοµής που περνάνε από ξένες 
ιδιοκτησίες, οι οποίες πρόκειται να οικοδοµηθούν µε εγκεκριµένη οικοδοµική 
άδεια. Και στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται η ανάγκη επανασύνδεσης των 
διακλαδώσεων ή κατασκευής νέων, οπότε η σχετική δαπάνη βαρύνει την ΕΥΑΘ 
Α.Ε., εφόσον ο αγωγός παρεµποδίζει τις οικοδοµικές εργασίες, διαφορετικά αυτή 
καταλογίζεται στον ενδιαφερόµενο. 
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στ)  Πρόκλησης ζηµίας σε διακλαδώσεις από οποιουσδήποτε τρίτους (φορείς 
εκτέλεσης έργων ή ιδιώτες). Και στην τελευταία αυτή περίπτωση δηµιουργείται 
ανάγκη αποκατάστασης της ζηµίας, η δε σχετική δαπάνη, επιβαρύνει τον φορέα 
ή τους ιδιώτες που προκάλεσαν τη ζηµία, στους οποίους στέλνεται ο λογ/σµός 
βάσει απολογιστικών στοιχείων, ή κατ' αποκοπή, µε βάση το ισχύον τιµολόγιο 
παροχής υπηρεσιών. 

1.1.στ. Τα τυχόν υλικά εξάρσεως της εξωτερικής διακλάδωσης περιέρχονται στην 
ΕΥΑΘ Α.Ε. 
1.1.ζ. Η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται για την υδροδότηση ενός µόνο 
συγκεκριµένου ακινήτου, εκτός αν πρόκειται για χώρους του ∆ηµοσίου και των 
ΝΠ∆∆, οι οποίοι εξ αιτίας της έλλειψης αγωγών διανοµής, δεν µπορούν να 
εξυπηρετηθούν από ανεξάρτητες διακλαδώσεις. 
1.1.η. Σε κάθε εξωτερική διακλάδωση, τοποθετείται υποχρεωτικά µια δικλείδα 
διακοπής, µε διάµετρο ανάλογη µε αυτή της διακλάδωσης. Η δικλείδα αυτή τοπο-
θετείται σε σηµείο πριν από τη σύνδεση µε τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις 
του ακινήτου και κοντά στον κεντρικό αγωγό διανοµής. 
1.1.θ. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο κατασκευαστής εργολάβος ή ιδιοκτήτης ζητήσει την 
µετατόπιση της διακλάδωσης σε άλλο σηµείο από εκείνο που αρχικά υπέδειξε και 
κατασκεύασε η ΕΥΑΘ Α.Ε., τότε ο πρώτος υποβάλλεται στην δαπάνη της νέας 
διακλάδωσης, όπως αυτή θα προκύψει απολογιστικά ή κατ’ αποκοπή, µε βάση το 
ισχύον τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, καθώς και µε τα τέλη σύνδεσης. 
1.1.ι. Κατ’ αρχήν Απαγορεύεται η υδροδότηση οικοδοµής από αγωγό που βρίσκεται 
στο απέναντι πεζοδρόµιο, ώστε ν’ αποφεύγεται η τοµή του οδοστρώµατος. Εγκάρσια 
τοµή οδοστρώµατος επιτρέπεται µόνο στις διασταυρώσεις των οδών ή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και µόνο κατόπιν εισηγήσεως της ∆ιεύθυνσης ∆ικτύου Ύδρευσης και 
αποφάσεως του ∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

1.2.  Εσωτερικές διακλαδώσεις 
 Τόσο η κατασκευή όσο και η συντήρηση των εσωτερικών διακλαδώσεων 
γίνονται µε ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου ή του ιδιοκτήτη της οικοδοµής. 
 Σε περίπτωση  βλάβης ή φθοράς της εσωτερικής διακλάδωσης, ο ιδιοκτήτης ή οι 
ιδιοκτήτες της οικοδοµής υποχρεούνται στην επισκευή ή την αντικατάστασή της µέσα 
στην προθεσµία που θα καθορίσει η ΕΥΑΘ Α.Ε. 
 Αν η παραπάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η Εταιρεία διακόπτει την παροχή 
νερού από την διακλάδωση µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. 
 Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης του παλαιού δικτύου µε νέο, ο ιδιοκτήτης 
ή οι ιδιοκτήτες της οικοδοµής, υποχρεούνται να κατασκευάσουν εντός δύο µηνών το 
αργότερο, µε δικές τους δαπάνες και ιδιώτη υδραυλικό, τη νέα εσωτερική διακλάδωση 
από το χώρο των υδροµέτρων τους µέχρι το νέο τέρµα της εξωτερικής διακλάδωσης 
που θα τους υποδειχθεί από τους υπαλλήλους της ΕΥΑΘ  Α.Ε.. 
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Άρθρο 14ο 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ  
Ή ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ 

1. Επέκταση αγωγών διανοµής 
1.1. Η επέκταση των αγωγών διανοµής και η αντικατάσταση παλαιών αγωγών µικρής 
διατοµής που δεν επαρκούν, γίνεται κατά κανόνα µε δαπάνες της ΕΥΑΘ Α.Ε., βάσει 
εγκεκριµένου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προγράµµατος έργων των Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Εταιρείας. 
1.2. Είναι δυνατή η επέκταση  ή  αντικατάσταση λόγω µικρής διατοµής του δικτύου µε 
επίσπευση και συµµετοχή τρίτων στη δαπάνη µε όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε.  
Ειδικότερα στην περίπτωση των επεκτάσεων εκτός σχεδίου, οι ενδιαφερόµενοι 
αναθέτουν σε αρµόδιο Μηχανικό τη σύνταξη οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής 
µελέτης του δρόµου ή των δρόµων από τους οποίους θα διέλθει ο αγωγός, ο οποίος θα 
πρέπει να εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Εφόσον υπάρχουν κρασπεδορείθρα 
βάσει της ερυθράς, ανωµαλίες του οδοστρώµατος µικρότερος των 30 εκ. δεν 
αποτελούν εµπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού. 
Οι επεκτάσεις των δικτύων που γίνονται µε τους παραπάνω τρόπους, προέρχονται 
άµεσα στην κυριότητα της ΕΥΑΘ  Α.Ε., η οποία έχει και έχει το δικαίωµα να τις 
χρησιµοποιήσει και για την ύδρευση άλλων ακινήτων. 
1.3.  Η διατοµή του αγωγού καθορίζεται από την ∆ιεύθυνση Ύδρευσης της ΕΥΑΘ 
Α.Ε., δεν µπορεί όµως να είναι µικρότερη από 100 χιλ. Οι υπάρχοντες αγωγοί 
µικρότερης διατοµής, καταργούνται προοδευτικά, ανάλογα µε τις δυνατότητες της 
Εταιρείας και την ιεράρχηση των αναγκών της. 

2. Κατάργηση τέλους επέκτασης ∆ικτύων Ύδρευσης  
Καταργούνται οι πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του πρώην Ο.Υ.Θ. 152/1980 
και 443/82, που αναφέρονται στον τρόπο υδροδότησης περιοχών του ∆ήµου Πανο-
ράµατος (Ν. 751 κ.λπ.), µε οικονοµική συµµετοχή των ενδιαφεροµένων για επέκτασή 
των ∆ικτύων Ύδρευσης στις περιοχές τους. 

3. Μετατόπιση ή υποβιβασµός αγωγών 
 Στην περίπτωση που εκτελούνται έργα από οποιονδήποτε άλλο φορέα 
(Οργανισµούς, ΟΤΑ, ∆ηµόσιο, Εταιρείες κλπ.)  και επιβάλλεται µετατόπιση ή 
υποβιβασµός αγωγών, οι εργασίες εκτελούνται είτε από την ΕΥΑΘ Α.Ε. µε την 
καταβολή της σχετικής δαπάνης από το φορέα κατασκευής του έργου, είτε από το  
φορέα κατασκευής του έργου µε επίβλεψη της ΕΥΑΘ Α.Ε.  

Άρθρο 15ο 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Για να συνδεθεί το ακίνητο που πρόκειται να υδροδοτηθεί µε το δίκτυο διανοµής, 
ο καταναλωτής υποχρεώνεται να καταβάλλει τη δαπάνη σύνδεσης που περιλαµβάνει: 
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1.1. Την εγγύηση έναντι κατανάλωσης νερού. 
1.2. Την εγγύηση έναντι της αξίας του υδροµέτρου, που ανήκει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Οι παραπάνω εγγυήσεις συµψηφίζονται µε τυχόν χρέη που θα προκύψουν στο µέλλον 
από λογαριασµούς κατανάλωσης νερού. 
1.3. Την αξία υλικών και εργασίας τοποθέτησης του υδροµέτρου και 
1.4. Το τέλος αρχικής σύνδεσης, το οποίο περιλαµβάνει το δικαίωµα για σύνδεση µε 
τον αγωγό διανοµής. 
2. Οι ανωτέρω δαπάνες, καθορίζονται στο ισχύον εκάστοτε τιµολόγιο, ανάλογα µε 
τη διατοµή του υδροµέτρου και την προβλεπόµενη κατανάλωση του ακινήτου που θα 
υδροδοτηθεί. 
3. Για κάθε ανεξάρτητο και αυτοτελές διαµέρισµα, προβλέπεται ιδιαίτερη σύνδεση 
υδροµέτρου. Μόνη εξαίρεση αναγνωρίζεται στην περίπτωση συνένωσης (οριζόντιας ή 
κάθετης) δυο διαµερισµάτων ή κατοικιών του ιδίου ιδιοκτήτη, που χρησιµοποιεί τους 
χώρους σαν ενιαία κατοικία. 
Χαρακτηρίζεται επίσης ενιαίος χώρος, όταν πρόκειται για βοηθητικούς χώρους, που 
λειτουργικά συνδέονται µε τον κύριο υδρευόµενο χώρο. 
4. Το ∆ηµόσιο, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΝΠ∆∆ δεν 
απαλλάσσονται από τα τέλη σύνδεσης. 
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, ύστερα από σχετική αίτηση, µπορεί να 
αποφασίσει την απαλλαγή από το τέλος σύνδεσης ορισµένων σωµατείων ή ενώσεων, 
τα οποία προσφέρουν διακεκριµένες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. 
6. Τιµές υλικών – Κοστολόγηση απολογιστικών έργων 
6.1. Οι τιµές των υλικών που χρησιµοποιούνται από την ΕΥΑΘ Α.Ε., κατά την 
εκτέλεση έργων που γίνονται απολογιστικά, για λογαριασµό τρίτων, καθορίζονται από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εγκρίνει τον σχετικό πίνακα τιµών, ύστερα από εισήγηση 
του Τµήµατος Προµηθειών. 
Ο καθορισµός των τιµών αυτών γίνεται µε βάση τις τρέχουσες τιµές της αγοράς. 
6.2. Το ωροµίσθιο κατά ειδικότητα καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα 
από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού, Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης. 
6.3. Οι παραπάνω τιµές προσδιορίζονται µε σχετική εισήγηση στη ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικού, στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους, είναι δε δυνατόν να αναθεωρούνται 
και κατά την διάρκεια του έτους εάν διαπιστωθούν µεταβολές που ξεπερνούν το ±15%. 
6.4. Κατά την τιµολόγηση των εργασιών, που γίνονται από την ΕΥΑΘ Α.Ε., για 
λογαριασµό τρίτων, στις τιµές των υλικών και της εργασίας, προστίθεται ποσοστό 20% 
για γενικά έξοδα (φθορά εργαλείων, αντιµετώπιση απροβλέπτων κλπ.) 
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Άρθρο 16ο 

Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

1. Ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που υδροδοτούνται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. 

1.1. Στα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που η ΕΥΑΘ Α.Ε. κατ' 
αποκλειστικότητα παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και τα οποία 
υδροδοτούνται εν µέρει από το δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε. και εν µέρει από 
γεωτρήσεις ή στο σύνολο τους από γεωτρήσεις, πέραν των υδροµέτρων που 
τοποθετούνται για την καταµέτρηση των ποσοτήτων νερού που προέρχεται από 
το δίκτυο ύδρευσης, τοποθετούνται αντίστοιχα υδρόµετρα και στις γεωτρήσεις. 
Η δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης των εν λόγω υδροµέτρων βαρύνει την 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η δε εγγύηση καθώς και η δαπάνη συντήρησης και επισκευής 
των, βαρύνει αυτούς που τα χρησιµοποιούν. 
Οι ενδείξεις των ανωτέρω υδροµέτρων καταγράφονται από αρµοδίους 
υπαλλήλους της ΕΥΑΘ Α.Ε., σύµφωνα µε πρόγραµµα περιοδικής καταµέτρησης 
- τιµολόγησης υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που εφαρµόζεται απ' αυτήν. 

1.2. Για τα υδρευόµενα µε τον τρόπο αυτό ακίνητα εφαρµόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού Υδροληψίας, της ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούµενης 
να διακόπτει τη σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης σε περίπτωση που διαπιστώνει 
παρακάµψεις ή διακλαδώσεις που αναµιγνύουν το νερό που προέρχεται από τη 
γεώτρηση µε το νερό που προέρχεται από το δίκτυο. 

1.3. Αν οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ακινήτων αρνηθούν την τοποθέτηση 
υδροµέτρου, τότε η ποσότητα του νερού που καταναλώνεται ετησίως θα 
εκτιµάται σύµφωνα µε έκθεση η οποία συντάσσεται από τρεις (3) τεχνικούς 
υπαλλήλους, που ορίζονται µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή και 
ισοκατανέµεται στις τρείς καταναλωτικές περιόδους που εφαρµόζει η ΕΥΑΘ 
Α.Ε. για τα όµορα ακίνητα. 
Για την εκτίµησή της ετήσιας κατανάλωσης νερού, οι ανωτέρω υπάλληλοι θα 
λαµβάνουν υπόψη τους το µέγεθος του ακινήτου, την παροχετευτικότητα των 
αντλητικών µηχανηµάτων, τα είδη των παραγοµένων προϊόντων, τον αριθµό των 
ατόµων που απασχολούνται ή κατοικούν στα εν λόγω ακίνητα, τον όγκο των 
αποχετευοµένων αποβλήτων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση 
τους θα συµβάλλει στην σωστή εκτίµηση του όγκου του νερού που 
καταναλώνεται. 
Κατά της ανωτέρω αναφερόµενης έκθεσης καθορισµού ετήσιας κατανάλωσης 
νερού είναι δυνατόν να ασκηθεί από τον υπόχρεο ένσταση µε αιτιολογηµένα 
στοιχεία εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία κοινοποιήσεως της σ' αυτόν. Η ένσταση υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση 
Καταναλωτών και κρίνεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή και τους ∆ιευθυντές 
Καταναλωτών και Ύδρευσης, οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν εντός διµήνου 
από την υποβολή της ένστασης. 
Αν υπάρξει εκ νέου αµφισβήτηση της κατά τα ως άνω καθορισθείσας 
κατανάλωσης ύδατος τότε τοποθετείται υποχρεωτικά υδρόµετρο στη γεώτρηση. 
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1.4. Η καθορισθείσα προηγουµένως ετήσια κατανάλωση νερού ισχύει µέχρι 
µεταβολής των πραγµατικών περιστατικών που βασίστηκε ο υπολογισµός της. 
Αναθεώρηση µπορεί να γίνει χωρίς αναδροµική ισχύ, λόγω µεταβολής των 
συνθηκών, αυτεπάγγελτα από την ΕΥΑΘ Α.Ε. ή µετά από αίτηση του 
ενδιαφερόµενου ή εφόσον ο υπόχρεος ζητήσει την τοποθέτηση υδροµέτρου στη 
γεώτρηση. 

1.5. Η αξία της ποσότητας του νερού που αντλείται από τις γεωτρήσεις 
υπολογίζεται αναλόγως της περίπτωσης είτε σύµφωνα µε τις ενδείξεις των 
υδροµέτρων που τοποθετούνται σε αυτές είτε µε τον κατ' εκτίµηση προσδιορισµό 
και τον εν συνεχεία καταµερισµό σε τρείς καταναλωτικές περιόδους κατά τα ως 
άνω αναφερόµενα και µε τιµή µονάδας νερού ίση προς το πενήντα πέντε τοις 
εκατό (55%) αυτής που ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία στην οποία υπάγεται 
το ακίνητο. 

1.6. Εφ' όσον το νερό που προέρχεται από την γεώτρηση αποχετεύεται στο δίκτυο 
της ΕΥΑΘ Α.Ε., το ∆ικαίωµα Χρήσης Υπονόµων καθορίζεται σε ποσοστό ίσο 
προς το ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της κατά τα ως άνω καθορισθείσης αξίας 
νερού, ενώ κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι εκπτώσεις που παρέχονται στις 
διάφορες κατηγορίες ακινήτων σύµφωνα µε την µε αριθµ. ∆11010/15-11 -76 
ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 1449 Β/76), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

1.7. Σε περίπτωση που υδροδοτούνται µε νερό προερχόµενο από γεωτρήσεις 
ακίνητα στα οποία στεγάζονται διάφορες εµπορικές επιχειρήσεις, οικισµοί, 
συγκροτήµατα κατοικιών και γενικά περισσότεροι του ενός χώροι που δεν 
διαθέτουν ανεξάρτητο υδρόµετρο, τότε η κατανάλωση νερού όπως αυτή 
καταγράφεται στο υδρόµετρο αν έχει τοποθετηθεί στη γεώτρηση, ή καθορίζεται 
κατ' εκτίµηση µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1.3 του παρόντος 
άρθρου, διαιρείται σε ίσα µέρη, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο καταστατικό 
τους ή συµφωνηθεί µεταξύ των ιδιοκτητών των ακινήτων και οι ποσότητες νερού 
που αντιστοιχούν σε κάθε ιδιοκτησία τιµολογούνται για µεν την αξία νερού που 
καταναλώθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις 1.5 για δε το ∆ικαίωµα Χρήσης 
Υπονόµων σύµφωνα µε τις διατάξεις 1.6 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. 
 

1.8. Για την καταβολή της αξίας κατανάλωσης νερού που προέρχεται από 
γεωτρήσεις και του αντιστοίχου ∆ικαιώµατος Χρήσης Υπονόµων εκδίδονται από 
την ΕΥΑΘ Α.Ε. λογαριασµοί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του 
παρόντος κανονισµού. 

 
2. Ακίνητα που βρίσκονται σε διοικητικά όρια δήµων στα οποία η ΕΥΑΘ Α.Ε. 
παρέχει µόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ενώ υδροδοτούνται από δίκτυα ΟΤΑ. 
2.1. Στα ακίνητα που βρίσκονται σε διοικητικά όρια δήµων που η ΕΥΑΘ Α.Ε. 

παρέχει µόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ενώ η υδροδότηση τους γίνεται εν µέρει 
από δίκτυο κυριότητας ΟΤΑ και εν µέρει από γεωτρήσεις ή στο σύνολο τους από 
γεωτρήσεις, εφόσον το ακίνητο αποχετεύεται το ∆ικαίωµα Χρήσης Υπονόµων 
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που καταβάλλεται ετησίως στην ΕΥΑΘ Α.Ε., ορίζεται κατ' αποκοπή µε κοινή 
απόφαση των ∆ιευθυντών Καταναλωτών, Ύδρευσης και Αποχέτευσης που 
επικυρώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

2.2. Οι όροι καταβολής του κατά τα ως άνω καθορισθέντος ∆ικαιώµατος Χρήσης 
Υπονόµων περιλαµβάνεται σε σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ της ΕΥΑΘ 
Α.Ε. και του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του εν λόγω ακινήτου νοµίµως 
εκπροσωπούµενων και στην οποία περιλαµβάνονται ακόµη οι προϋποθέσεις και 
ο τρόπος διάθεσης στο αποχετευτικό δίκτυο των λυµάτων ή αποβλήτων αν 
πρόκειται για βιοµηχανία, τα όρια που πρέπει να πληρούν αυτά κλπ. 

2.3. Για την καταβολή του ∆ικαιώµατος Χρήσης Υπονόµων εκδίδονται από την 
ΕΥΑΘ Α.Ε. λογαριασµοί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του 
παρόντος κανονισµού. 

2.4. Για τον καθορισµό του ύψους του ∆ικαιώµατος Χρήσης Υπονόµων θα 
λαµβάνεται υπόψη στο σύνολό της η ποσότητα του νερού που καταναλώνεται 
στο ακίνητο είτε αυτή προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης είτε αυτή προέρχεται 
από τις γεωτρήσεις µε τιµή µονάδας νερού ίση προς το σαράντα πέντε τοις εκατό 
(45%) αυτής που ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία στην οποία υπάγεται το 
ακίνητο ενώ κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι εκπτώσεις που παρέχονται στις 
διάφορες κατηγορίες ακινήτων σύµφωνα µε την µε αριθµ. ∆11010/15-11-76 
ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 1449 Β/76), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

2.5. Η ποσότητα νερού που καταναλώνεται ετησίως θα καθορίζεται µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 1.3, 1.4 & 1.7 της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου 

 
 
 

Άρθρο 17ο 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

1. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή του 
νερού στο δίκτυο ευθύνης της και µέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης (βάνα 
πεζοδροµίου). 

2. Ο έλεγχος του χορηγούµενου νερού γίνεται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια 
υπηρεσία, της ΕΥΑΘ Α.Ε., σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
3. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. µπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή 
νοµικού προσώπου, όταν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή µόλυνσης 
του πόσιµου νερού. 
4. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης µε 
στεγανούς ή απορροφητικούς βόθρους ή µε συγκροτήµατα αυτών, µε το δίκτυο 
αποχέτευσης, µε σωληνώσεις µεταφοράς πετρελαίων ή άλλων επικίνδυνων υλών που 
µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού. 

ΑΔΑ: ΒΙ65Ο4-2ΧΨ



 
36 

5.α) Απαγορεύεται από τους καταναλωτές η χρήση οποιουδήποτε είδους σωλήνων για 
τη µεταφορά πόσιµου νερού από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς 
χώρους και αντίστροφα (βυτία, ντεπόζιτα, δεξαµενές, δοχεία κλπ.), για να 
αποφευχθεί τυχόν αναρρόφηση νερού σε περίπτωση διακοπής της υδροδότησης.  

β)  Για τον ίδιο λόγο, απαγορεύεται η µεταφορά νερού µέσω οποιωνδήποτε 
σωλήνων από κοινόχρηστες βρύσες, από παροχές ή κρουνούς ποτίσµατος 
δηµόσιων ή δηµοτικών κήπων και από κρουνούς πυρόσβεσης. 

γ)  Απαγορεύεται, επίσης, η ένωση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που 
τροφοδοτούνται από το δίκτυο διανοµής της ΕΥΑΘ Α.Ε. µε κρουνούς 
πυρόσβεσης ή µε οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροληψίας, - έστω και αν 
µεσολαβούν διακόπτες-βαλβίδες αντεπιστροφής. 

6. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν έχει ευθύνη για την υγιεινή του παρεχόµενου νερού σε ειδικές 
περιπτώσεις που η σύνδεση υδροδότησης γίνεται εκτός δικτύου διανοµής, απευθείας 
από γεωτρήσεις, πηγές, δεξαµενές και από αγωγούς µεταφοράς νερού. Το υδρόµετρο 
που τοποθετείται για τη σύνδεση πρέπει οπωσδήποτε να φέρει διακόπτη – βαλβίδα 
αντεπιστροφής, σύµφωνα µε το σχέδιο διάταξης υδροµέτρων σύγχρονης τεχνολογίας 
προς αποτροπή αναρρόφησης νερού και να ελέγχεται η σωστή λειτουργία του από τους 
ενδιαφερόµενους.  
7. Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί ο καταναλωτής να ζητήσει µε αίτηση του και µε 
τη καταβολή της σχετικής δαπάνης τη διενέργεια δειγµατοληψίας για χηµική εξέταση 
νερού που αναβλύζει, κυρίως σε υπόγειους χώρους, όπως αυτή καθορίζεται από το 
ισχύον εκάστοτε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Εάν διαπιστωθεί ότι το νερό που 
αναβλύζει προέρχεται από το δίκτυο διανοµής της ΕΥΑΘ Α.Ε., τότε ο καταναλωτής 
που ζήτησε µε πληρωµή τον έλεγχο αυτό δικαιούται να πάρει πίσω τα χρήµατα που 
κατέβαλε. 
Σε κάθε περίπτωση µπορεί η ΕΥΑΘ Α.Ε. αυτεπάγγελτα να προβαίνει σε έλεγχο 
προέλευσης του νερού σε περιπτώσεις πληµµυρών σε πάσης φύσεως ιδιοκτησίες. 
8. Η  ΕΥΑΘ Α.Ε. δικαιούται να προβαίνει στον έλεγχο των υδροµέτρων και 
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη λήψη δειγµάτων νερού από 
αυτές, είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από σχετική αίτηση του καταναλωτή, για λόγους 
που αφορούν τον υγειονοµικό έλεγχο και την υγιεινή παροχέτευση του νερού. Οι 
καταναλωτές οφείλουν να διευκολύνουν την πραγµατοποίηση αυτού του ελέγχου. 
9.     Σε περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες ή χρήστες ακινήτων που είναι συνδεδεµένοι µε 
το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν συµµορφώνονται µε τους όρους διάθεσης 
υγρών λυµάτων ή αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης της Εταιρείας, αποχετεύοντας 
ουσίες που ενδέχεται να δηµιουργήσουν προβλήµατα σ' αυτό καθώς και στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, είναι δυνατή η διακοπή υδροδότησης του εν 
λόγω ακινήτου ύστερα από προηγούµενη ειδοποίηση των ιδιοκτητών ή χρηστών αυτού 
και µέχρι πλήρους συµµόρφωσής τους. Η διακοπή αυτή γίνεται µε εντολή του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου µετά από σχετική εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης. 
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Άρθρο 18ο 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Παραβάσεις 

1. Λαθραία υδροληψία 
1.1. Οποιοσδήποτε καταναλωτής επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, διακόπτεται η 
υδροδότησή του και υποχρεώνεται στην καταβολή της αξίας 500 m3 νερού 
υπολογιζόµενης µε την τιµή που εφαρµόζεται κάθε φορά για τις κοινόχρηστες παροχές. 
Η υδροληψία αυτή αποκαθίσταται µετά την καταβολή του προστίµου. Στην έννοια της 
λαθραίας υδροληψίας εµπίπτει και η απώλεια νερού µε αντίστροφη τοποθέτηση του 
υδροµέτρου από πρόθεση, η οποία έχει σαν συνέπεια τη διαγραφή της καταναλωθείσας 
ποσότητας.  
Σε περίπτωση υποτροπής ακυρώνεται η υδροληψία και αφαιρείται το υδρόµετρο. 
1.2. Οποιοσδήποτε τρίτος (µη καταναλωτής) επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, 
διώκεται ποινικώς για παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Νόµου και 
υποχρεώνεται σε αποκατάσταση της ζηµίας που προκάλεσε στην ΕΥΑΘ Α.Ε. 
Η διαφορά αυτή µεταξύ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και λαθροϋδρολήπτη, µπορεί να επιλυθεί και 
εξωδικαστικά, εφόσον ο τελευταίος καταβάλλει στην Εταιρεία το χρηµατικό ποσό το 
οποίο αντιστοιχεί στην αξία των 500 m3 νερού, υπολογιζόµενο στην τιµή που ισχύει 
κάθε φορά για τις κοινόχρηστες παροχές. 
1.3. Απαγορεύεται η απ' ευθείας σύνδεση µε τους σωλήνες ύδρευσης, αντλητικών 
µηχανηµάτων, λεβήτων, συσκευών καθαρισµού λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ. Η 
λειτουργία τους πρέπει να γίνεται µε δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή 
µολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε. Η παρεµβολή 
διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. από πιθανές βλάβες. Οι θερµοσίφωνες πρέπει να είναι σύµφωνοι µε 
τους κανονισµούς και εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα ώστε να 
αποφεύγεται η επιστροφή νερού, λόγω π.χ. υπερθέρµανσης, στις εγκαταστάσεις της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού 
είτε από λέβητες είτε από θερµοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη. 
Απαγορεύεται η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το 
δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. µε παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν 
µεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες, εκτός αν άλλως αποφασίσει το ∆.Σ. 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατόπιν αιτιολογηµένης εισηγήσεως του ∆ιευθυντή ∆ικτύου 
Ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αµέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω 
αυξηµένου κινδύνου µόλυνσης. 
Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των 
υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του µετρητή. Το δίκτυο 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν εξασφαλίζει µεταλλική συνέχεια δεδοµένου ότι οι αγωγοί και 
άλλα ειδικά εξαρτήµατα κατά µεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιµο. Οι 
υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την µη τήρηση της 
απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήµατα που ενδεχοµένως προκληθούν στο 
προσωπικό της ΕΥΑΘ Α.Ε. ή σε τρίτους καθώς και για κάθε ζηµιά που τυχόν 
προκληθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε.  
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Η ΕΥΑΘ Α.Ε. διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή µέχρι την κατάργηση της γείωσης 
αυτής. 

2. Ανέγερση οικοδοµής χωρίς προσωρινή υδροληψία 
2.1. Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδοµής χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόµενες από 
τον παρόντα κανονισµό διαδικασίες, ο κατασκευαστής ή εργολάβος, προκειµένου να 
υδροδοτήσει οριστικά το συγκεκριµένο ακίνητο που έχει περατωθεί υποχρεώνεται να 
καταβάλλει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τα παρακάτω ποσά: 
α)  Την δαπάνη κατασκευής νέας διακλάδωσης. 
β)  Τυχόν συµµετοχή σε δαπάνη επέκτασης δικτύου.  
γ)  Το τέλος οριστικής σύνδεσης της διακλάδωσης µε την οικοδοµή.  
δ)  Τυχόν χρέη τέως πελατών. 
 Ο υπολογισµός του νερού που καταναλώθηκε καθώς και η χρέωσή του, γίνεται 
µε βάση τον όγκο της οικοδοµής και σε ποσοστό 15% αυτού, η δε τιµολόγησή του 
γίνεται µε την τιµή του εκάστοτε τιµολογίου, που ισχύει για τις κοινόχρηστες παροχές. 
2.2. Ο εργολάβος ή ο κατασκευαστής θεωρείται υπεύθυνος αν κατά την εκσκαφή του 
οικοπέδου για ανέγερση κτίσµατος, καταστραφεί ή εξαφανιστεί, το ή τα υδρόµετρα 
που υπήρχαν στο ακίνητο και υποχρεώνεται πέρα από την καταβολή της αξίας του ή 
των υδροµέτρων και σε αποζηµίωση της ΕΥΑΘ Α.Ε., ίση µε την αξία 200 µ3 νερού 
κατά υδρόµετρο, τιµολογούµενο µε την τιµή του τιµολογίου που ισχύει για τις 
κοινόχρηστες παροχές. 

3. Παραβάσεις σχετικές µε το χώρο των υδροµέτρων (αντικείµενα, σωληνώσεις 
κλπ) 
3.1. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση, στον χώρο υδροµέτρων πάσης φύσης 
αντικειµένων, άσχετων µε τον προορισµό του συγκεκριµένου χώρου. 
3.2. ∆ιαβρωµένες σωληνώσεις ή χαλαροί σύνδεσµοι, στη στήλη υδροµέτρων πρέπει 
να επισκευάζονται αµέσως µε µέριµνα των καταναλωτών. 
3.3. Αν ο χώρος υδροµέτρων οικοδοµής που περατώθηκε δεν έγινε σύµφωνα µε τα 
σχέδια που είχαν υποβληθεί κατά το στάδιο της προσωρινής υδροδότησης και µε την 
προϋπόθεση ότι η κατασκευή είναι σύµφωνη µε τον παρόντα Κ.Υ., ο χώρος 
υδροµέτρων παραλαµβάνεται αφού επιβληθεί πρόστιµο αντίστοιχο µε 50 µ3 νερού ανά 
θέση υδροµέτρου, τιµολογούµενο µε την τιµή που ισχύει κάθε φορά για τις 
κοινόχρηστες παροχές. Το ίδιο ισχύει και για µετατροπή του Χ.Υ. µετά την παραλαβή 
του από τους αρµόδιους υπαλλήλους. Αν η αλλαγή στο χώρο υδροµέτρων έγινε µε 
υποβολή νέων σχεδίων που εγκρίθηκαν από την ΕΥΑΘ Α.Ε., τότε ο χώρος 
υδροµέτρων παραλαµβάνεται κανονικά χωρίς επιβολή προστίµου. 
3.4. Σε περίπτωση κατασκευής χώρου υδροµέτρων που δεν καλύπτει απόλυτα τους 
όρους του παρόντος Κανονισµού, η αρµόδια υπηρεσία έχει την δυνατότητα να 
εισηγηθεί στο ∆ιευθυντή ∆ικτύου Ύδρευσης την παραλαβή του, εφόσον κρίνει ότι οι 
παρεκκλίσεις είναι επουσιώδεις και δεν παρακωλύουν την κανονική λειτουργία του, 
ενώ διασφαλίζονται οι αποχετεύσεις. Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής 
επιβαρύνεται µε την αξία 100 µ3 νερού για κάθε θέση υδροµέτρου, που τιµολογούνται 
σύµφωνα µε την τιµή των κοινοχρήστων παροχών όπως αυτή διαµορφώνεται κάθε 
φορά. 

ΑΔΑ: ΒΙ65Ο4-2ΧΨ



 
39 

 

4. Στεγανοποίηση υπόγειων χώρων 
 Όσοι χρησιµοποιούν για οποιοδήποτε σκοπό υπόγειους χώρους, νόµιµους ή 
παράνοµους, όπως αυτοί καθορίζονται από τον ισχύοντα Γενικό Οικοδοµικό 
Κανονισµό, είναι και υπεύθυνοι για τη στεγανότητα των περιµετρικών τοιχωµάτων των 
χώρων αυτών, για την αποφυγή πληµµύρας που µπορεί να προέλθει από διαρροή του 
αγωγού ύδρευσης ή άλλη αιτία. 
 Στην περίπτωση αυτή, τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο και οι χρήστες των χώρων αυτών, 
υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα πρόσφορα µέτρα, για τη στεγανοποίηση των 
τοιχωµάτων και των δαπέδων (φρεάτιο) των υπόγειων χώρων, και να προµηθεύονται 
κατάλληλα µέσα (λ.χ. αντλίες αυτόµατης απορρόφησης νερού, συστήµατα ανίχνευσης 
διαρροής νερού κλπ.) και να τοποθετούν τα αντικείµενα επάνω σε ράφια και όχι 
απευθείας στο δάπεδο ώστε ν’ αποφεύγουν πιθανές ζηµίες. Αν διαπιστωθεί ζηµιά από 
διαρροή αγωγού, σε υπόγειους χώρους, η ΕΥΑΘ Α.Ε.  επισκευάζει τη βλάβη, 
καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στον υπαίτιο, αν υπάρχει, και προβαίνει σε 
ειδοποίηση για αυτοψία, αρµόδιου Πραγµατογνώµονα. Αίτηση για τυχόν αποζηµίωση 
θα εξετάζεται από το αρµόδιο τµήµα της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατόπιν παραλαβής του 
πορίσµατος πραγµατογνωµοσύνης και σε συνεννόηση µε την Νοµική Υπηρεσία. Αν η 
ζηµία έγινε µε υπαιτιότητα της ΕΥΑΘ Α.Ε. και έχουν ληφθεί όλα τα πρόσφορα µέτρα 
για αποφυγή πληµµύρας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, γίνεται θετική εισήγηση προς το 
∆.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. για καταβολή αποζηµίωσης. Αν έχουν ληφθεί ελλιπή ή καθόλου 
µέτρα τότε η εισήγηση αφορά τµήµα του ποσού που προτείνει το πόρισµα των 
πραγµατογνωµόνων µικρότερο ή ίσο του 50% αυτού. 

Απαγορεύσεις  

Απαγορεύεται στους καταναλωτές ή τους τρίτους: 
1.  Να συνδέουν τις εσωτερικές σωληνώσεις του ακινήτου που υδροδοτείται από την 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., µε σωλήνες από τις οποίες διοχετεύεται νερό ξένης προέλευσης, έστω 
και αν µεσολαβούν στη σύνδεση αυτή βαλβίδες ή διακόπτες. 
2. Να τοποθετούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίµων µέσα ή κοντά στα φρεάτια 
υδατοπαροχής. 
3. Να τοποθετούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίµων πάνω από τις εγκαταστάσεις 
ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΥΑΘ Α.Ε. ζητά την αποµάκρυνση των αγωγών 
µέσα σε εύλογη προθεσµία που καθορίζει κατά περίπτωση. 
Για τους παραβάτες των τριών προηγούµενων παραγράφων, προβλέπεται διακοπή της 
υδροληψίας µέχρι την τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων. 
4. Να παραβιάζουν τη σφράγιση των υδροµέτρων ή να τα αντικαθιστούν µε 
υδρόµετρα του εµπορίου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το 
πενταπλάσιο της αξίας της µέσης κατανάλωσης των έξι (6) τελευταίων λογαριασµών. 
5. Να χορηγούν νερό σε τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση αυτή 
διακόπτεται η υδροληψία, ο δε καταναλωτής χρεώνεται επιπλέον µε την αξία 100 µ3 
νερού, υπολογιζόµενης µε την τιµή που ισχύει κάθε φορά για τις κοινόχρηστες 
παροχές. 
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6. Να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία ή επέµβαση στο δίκτυο της  ΕΥΑΘ Α.Ε. έξω 
από την ρυµοτοµική γραµµή χωρίς γραπτή άδεια από την ίδια. 
7. Να προκαλούν βλάβες στους αγωγούς και τις διακλαδώσεις κατά την εκτέλεση 
δηµοσίων ή ιδιωτικών έργων ή κατά την εκσκαφή ή ανέγερση οικοδοµών.  

Για το λόγο αυτό υποχρεώνονται να πάρουν όλα τα αναγκαία και πρόσφορα τεχνικά 
µέτρα εντοπισµού και προστασίας των αγωγών, διακλαδώσεων κλπ. υδρευτικών 
κατασκευών επί των πεζοδροµίων, συµβουλευόµενοι την αρµόδια ∆/νση ∆ικτύου, η 
οποία θα τους παράσχει τις σχετικές υποδείξεις.  

Στις περιπτώσεις αυτές ο υπαίτιος της ζηµιάς, πέρα από τις ενδεχόµενες ποινικές του 
ευθύνες, επιβαρύνεται µε το ποσό το οποίο δαπανά η ΕΥΑΘ Α.Ε. για την πλήρη 
αποκατάσταση της βλάβης πλέον 20% για γενικά έξοδα. Τέλος επιβαρύνεται µε την 
αξία των απολεσθέντων κυβικών ανά ώρα όπως εµφαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

∆ιάµετρος αγωγού σε 
χιλιοστά 

Απώλεια νερού 
σε m3/ώρα 

∆ιάµετρος αγωγού  
σε χιλιοστά 

Απώλεια νερού 
σε  m3/ώρα 

Φ 20 2,0 Φ 300 250,00 
Φ 50 7,0 Φ 400 430,00 
Φ 80 18,00 Φ 500 700,00 
Φ 100 30,00 Φ 600 1000,00 
Φ 150 65,00 Φ 700 1400,00 
Φ 200 110,00 Φ 800 1800,00 
Φ 250 180,00 Φ 1000 2800,00 

  Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα η χρέωση θα γίνεται µε την τιµή του  
τιµολογίου που ισχύει κάθε φορά για τις κοινόχρηστες παροχές. 
7. Να γεµίζουν οι ∆ήµοι τα βυτία καθαριότητας κτλ. µε νερό από υδροστόµια 
πυρκαγιάς. Ο εκάστοτε ∆ήµος δικαιούται ανεξάρτητη παροχή µε υδρόµετρο Φ50 από 
όπου καλύπτει τις όποιες ανάγκες του. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί το ως άνω 
φαινόµενο χρεώνεται ο αντίστοιχος ∆ήµος µε αξία 200 µ3 νερού, υπολογιζόµενης µε 
την τιµή που ισχύει για τις κοινόχρηστες παροχές. Σε περίπτωση που έχει προκληθεί 
και ζηµία στο υδροστόµιο, του καταλογίζεται και αυτή, απολογιστικά.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  

ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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Από τη έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ αριθµ. 7507/2000/22-3-
2001 Απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης η οποία αναφέρεται στο ίδιο 
θέµα.  

   
 

         
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                             ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
 
       
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ                                      ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
            
 
Κοινοποίηση: 
1. Υπουργείο Οικονοµικών 
   Γενική ∆/νση Οικονοµικής Πολιτικής 
   ∆/νση Μακροοικονοµικής Ανάλυσης  
   και Προβλέψεων 
   Νίκης 5-7  
   101 80 Αθήνα 
 
2. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
    Εγνατία 127  
    546 35 Θεσσαλονίκη 
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